
http://www.al-maktabeh.com



المعارفمنشاه:اباثر

الآسكندرية3033483:ف/ت-الرملمحطة-زغلولسعدلمهـكأ

الأعكندرية4843662:ت-عرتر-شرفةمصطفىدكررسق32

المغولىالمجتمعفيالمراةدور:الكئالياسم

نوارصلاح:المؤلكالممم

11863/99:الايداعرفم

6-6260-30-779:الدولىالئرفبم

999)اغسطس:،الاولىالطبعة

للكمبيوترالكرنكمكلبكمبيوتر:جمع

كمبدوترسلطان؟ألالندهْالتجابزات

ئلنا!ثرمحفوظةوالنشرالطدهعحعَوقجدييم

http://www.al-maktabeh.com



اوودالمح!حفىودووهاادأة

الياساوقوإنثنلمصادرالمغولطبقَا

تأليف
دكتور

نوارمحمدالديقصلاح

الاسلاميةوألحضارةالإسلامىالثاريخمدرس

والاسلاميةالعربيةالدراساتكلية

الفيومفرع-القاهرةجامعة

9991

الناشر

س!نص،يةبالىالهما،فمنشاة

وشركاهحزمماجلال

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



الرحيمالرحمقالالهبسم

لمعَظِيئمكَيدَكنإِنكَيذِكنمِنإنة"

(28أية:يوسفسورة)

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



لوطفه

التىوالمندوعةالعديدةالدراساتمنبالرغمأنهالدظريستلفتمما*

العربمنوالمحدثدنالفدامىالمؤرخينفبلمنالمغولثاريخبهاحظى

والفبائلمدغولياتوحيدفىونجاحهجدكيزخانظهورمدذوالأوربيين

علىأفنصرتففدا!602هـ/206عاممدذسبادنهنحتالمغولية

المغولناريخأو)1(العالمفاتحنمخصيةتخصمعبدةأومحددةجوانب

جدكيزخانأصدرهاالثىوالضوابطالقوانينناريخأو)2(عامةبصنة

التوراةعرلشاهابنعليهايطلقأ*كما،)3(الياساباسمالمعروفة

فىالبحريةالممالكدولةعلىالمغوليةالثأثبراتأو،)"(الهدكزخانية

المرأةنثلاولبذاثهافاثمةمممثلالةدراسةنخصصأندون،)5(مصر

الىالفارسيةعننعَله،)ثهانكشاى(العالمفاتحتاريخ:العويلىم!عطامدلا1()

.حزهان8591دشق(الملاح)دار،الثونبممحمد.دال!لية

.)طالعردبةاللهضةدار،الصيادفوادد.نعريب،الثواريخجامع:الدينرشيد2()

هما069القاهرة.ط،الثاريخفىألمغول:ألصيادفواد.دأيضئا،تاريخبدرنييروت(

فاسيلى18911بيروث،العرييهَاللهضةدار.ط،المغول:العريدىالبازالسيد.د

عننقله"المغولىالغزوإلىالعرلىالفثحمنتركسثان:بارتولدفلاديميروفدش

عبدزغلولسعدد.،م8191هـ/1014امويت،هاشمالدينصلاحالروسحة

-الآدابكليهَمعلة"وغيرهمالعربأهابعددالدركيةوالمعثمعاتالثرك:الحمبد

العالم:شبولرأيصئا841-95صام569عام01المعلد،الاسكلدريةثامعة

.ام829دمشق"عيسىاسعدخالدالعرليةألىنقله،المغولىالعصرفىلاسلاس

نصوصها،لبعضواسثلثاجيةوتحليلبةنتدطَدراسة:الباسا:الغامدىسعدد.)3(

-77ص،ا9v9عام37معلد"لاسكلد!يةثامعة-اباقيكلبةمعلةمنفصلة

.ط،الحمصىفايزاحمدتحتيق،تبمورنوانبفىالمقدورعجاثب:عرلشاهابن)4(

.6صاه،8691بيروت

دولةعصرفىونأل!يراتيامصرفىالمغوليةالطوائفنراهـ:محمدالدينصلاحد.)5(

.م6911اسكددرية،ائمعارفمدشأة.ط،البحريةالممالك
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والعسكرىالسلِاسىودورهاالمغولىالمجتمعفىومكانثهاالمغولية

عكهدفىسواء(1)المغيرللِةألامبراطورية3فىؤآلحضم!رى!جثماعى

منأنهخاصهعأبلائهبلنوانفتممآمهاوفأتهنجغدحثىجلكتزخانآو

أينضمليلهبنكأنألنسلأءانوالشعوبالأممتواريخنىعلبهالمثعارف

،الأحداثحولهتدوررئيسئاهحورلمكنبل،الأحداثتحريكفىالأكبر

سواءكالزخالالقويةالشخصبةفيهاتتوفرمنمدهنكانمنخاصة

والخارجيةالداخليةالسياسةمجاليفىبأعمالقمنبعضهناقبل،بسواء

،ربه!االلعملممنالرغمعلىخلاتمونمعلازيل!مفوليسممطىانيلاحظ(

SchottكلمةمنشثتةأللفظةأنمنMongكاندلن.ثمعاعياسليمطىالصيدية

المفولماللاحدىوهىمانخولصةتحريفالم!للنيرىمعدئىالمورخينأحد

.)كلكيزخان(نيموثينوالدوهونيلةعاللةصليلوكانيصوحاىيعممىزعيمهاوكان

تدالمصلمينخاصةألمورخينمنالكليرانويلاحظ.22ص،الاصلامىالعالم:نمبرلر

الىالثثاراسمونقليل،المفولكافةعلىلكارأولكرأونانارم!سمباتاطلةش

فىذلكولعدلاسلامىالعالمفىلأمريدابهَفىا!غولوعرف،العالمأنحاءأقصى

المفولفدحهاالثىلأمملكللاسمهذاوالأورليونالمه!لمونونفمر.الثثارااسمأددبا

حملات:كونجسونجد.راثع.غزواتهمفىواشثركواللمغولرعاياأصبحواوالذين

22-2اص،الأزهريجامعهَدكثوراهرممالة،الخوارزميةالدولةعلىجدكيزخان

شية.حا

اسماسغرلاتغاذفرغم.والثلارالمغولييننخلطانيعبلاانداللغايةالمهمومن

منللثثاركانماالىيرحعنلكأنفالراثح،السردالثلارألىيللمونوكانوااللثار

ئمهرنهلألمحثنفىالميلادىالمماثىالنرنملذ!نولظهورعلىممايقةثمهر

أل!يىالعدولىالعرفىالثلارعا!وفد.الملادىعثمراللانىالترنمدذالاأسنول

اليض،العار:افسامثلاثةوهمكررليننهرالىمدازلهموامدلتيايكاليحيرةمن

ينهارعلىامثدتللعفولالأصليةالمدازلانحيننى.النايةرتدار،السودوالثثار

الضفةعلىالدازلينالئثاراخضاعفىيعد!ماونهحوا،وأرخونونونىكيرولين

كونج:سونج.,30435صه،العغول:العريدىالباز.د.كبروللهنللهرالجدولبة

والحراشى.23-22ص،نجلكيزتحملات
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سناروراءمنالناريخمسيرةغيرنكثيرةوأحيانأبل،الرجالبكدهايعجز

دونالرجالإلىالانجازاتهذهتدسبولكىالرجالمثخفبنصرراءأى

النىوالفارسبَةالعرببةالمصادربهااعثرفتالثىالأمورهِموهىالدساء

بهبأم!لامكانأأفردتالنىالمغولبةالياسافوانينوأكدنها،أيدبدانحت

بهفامتالذىوالهامالحيوىالدورلثؤكدبدودهاضمنالمغوليهَللمرأة

مشاركةالرجلتشارككانتوانها،الحياهَجوانبكلفىالمغوليةالمرأة

نصموصأبللأالحثؤَق-!لدبةننيتقئهَاوكآنيئثئكلَفىْ

فى-ا!غولدهالمرأةأنلؤكدلدلِداالثىألمغولومصادرألقزيبهالقضتآدر

لثثخلنسكلىبر-وكأا!!هـلعليااول-نالأبسلمجر

بل-6كثر--حيتهفىممدوضحكما-ألمغيرلوخاناتفاآناتاخثبارفى

المرأةقوةمدىيبينوهذا،المغولطممالذمصير+يتررنكقمن-ذلك

،الىصالصلد--لحربوالخرورئاسهآلعشبرةوكان!ألمتونىالعهدفى

محدودغيرالمغوللِةالمرأةعملوكان،فلِهاللرجالشريكةالمرأةكانت

كانتبل،المحدود)1(هوالمغولىالمجثمعفىالرجلعملأنحينفى

مؤرخىعمدةذكرهماهذاويزكد،درجهَالرجالعلىالمغوليهَللمرأة

،المغولزعاههَجدكيزخانيثولىأنفبل،اللهفضلالدينرشيدالمغول

شدةعلىيدلمما،)2(أزواجهنيوفرنلِكنلمالمغوللِاتالدساءأن

ألمغولية.المرأةشكيمهَوفوةبأ!

حفيثةدراسةإلىدفعثلاالثىهىالعواملهذهأنفبهوالمؤكد

قريبهنعليهوالتعرفالمغوليةا!رأةبهفامتالدوز+ى

المرأةنداولتمثخصصهَجادةدراساتثوجدلاوأنهخاصة

203Aنهران،مغولعصرايراندرزن:ببانىئميريدىد.1() I.المقدمة،ش

.مر،2

.4اص،المغول:العريدىد.فىذكركماالدينرشيدنص('1
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تأثيربمدىتتعلقأخرىلدراساتخصبَالازالالمجاللأن،)1(المغولية

العصرفىالأمورومقدراتالأحداثمجرياتعلىالمغوليهَالمرأة

منهثواضعةومحاولةشخصيَااجثهادلمإلالشتالدراسةالمغولى!وهذه

وأسهامانهاوالعسكرىالسياسىودورهاالمغوليةالمرأةهكانةلاظهارجانبدا

"بادرهَثكونالدرألتنههذهولعل،المغولىالعصرفىو!ر!حصملابمفى

لااذالعري!"عالمدافىباحثونبهايفومالمجاذهذافىأولممعلدراسةْ

منالموضوعهذائداولقدأحدلمان،القاصرعلمىحسب،أعرف

جادةدراشةفىالأورليينحثىأوالعربمنالمحدثبنالباحثين

نوفبقفهذاأصبتا!ن.المجثهدعملالدراسةهذهفإنولهذا،ونحلبلبة

أخطاْ.الذىالمجثهدأجرفيكنيدىأخطأت!إن،اللهمن

قوانينثىووضعهاالمجقمعثىالمغوليلاالمرأةمكانلا5أولأ

اثغوليلاهالياسا

الجنكلِزخانيةالتوراةأو)3(الياساوفوانين)2!ا!غولمؤرخويؤكد

الاطلاقعلىنثطرقلمالمغولناريختداولتالثىالحديلةالأورليةالمراجعأنيلاحظ1()

مسثقلهَ.دراسةلهاثفرداوالمغولىالعصرفىالمغوليةالمراةدورإلى

3754&81625-)7ص،الثواريخجامع.الدينرشيدمثلا)2( ، 4 9 t،:الجولدى

.21،171،202،422.صجا،جهانكشاى

Rubruck,,.W-رهـركوليمالأوردىالعمفيرذكرهاكمااليامماقوانينبلود)3( The Jour

1255,-1253,neyof William Rubruck to the Easternpart of the World

002.-99.London6791 .p p

:الغامدىسعدد.635ص،المغول:العريدىد.كثابفىكرتبلوهداكوأيضئا

الثىالمخثلنةللمسمباتالثعرضسبقرقدهذا.رولركعلىمعدمد،301ص،الباسا

فىالمغوليةالطوانف:باسمالمعدونبحلىفىبالثحليلجنكيزخانقوانينعلىاطلقت

كثبتقدالتوانينهذهانالعالمفاتحتاريخصاحبويذكرهذا.57-56ص،مصر

خزائن-فىوحفظتاصكبيرالقراعدكتابوسميتالأويغورىنجالخططراميرعلى
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الدساءأن)3(الإسلاميةالدظموكتاب)2(والأوربيون)1(العربوالرحالة

عظبم،وسلطانونفوذواواسثقلالكبيرةبحريةيثمنعنكنلباتاْ

المرأهَهكا.)4(الرجالمثلأيضأومحارياتمجداتعاملاتفهن

المحارلينالرحالباثمدونوتهثمحملاتهفىالمغولىالجيف!ترافق

الاطفالوتربيةالمدزل"ْب!دارة-تكنفلم،واحثلاف

لهافكك!-ثآلمحاتاالمرأةوكافت)5(.!سب

ادىرثعادلودةمنحردلليرن!ظاوقائئألواميرلمأملمنصبإذاحثى،لأمراه-

ألعويدى:.الأعداءمدنتدمثراوألملادطا.نىسعهاانثهحألطوامهرهنه

اج،العمايقالمصلرراثعالتوانينن!عنللاسزالة.62صاج،حهانكئماى

.024-923ص،الثاريخنىالم!ل:الصيادنواد.دايضأ635-6اص

،879؟يعروت.ط،حربطلالنعفيق"كطوطةلنرحلة:يطوطةمللالبن)1(

5934ص343 " rto.

Rubruck،الفرنسممكانىرولركولمالثاسعلويىالم!وميعرثلأورلىالمفرمللا)2(

002.991..ofRubruck, pp.401-,501 pp(ح،+لا!+لا

فاسثفر!،اسفولخاناتيلاطالىالقىهذاارصلاللاسعلوسنرنسام!انيقال

!مغولمعاصر،هكانام(255-1253هـ/653-)651سللأ!نمننعورحلله

عاصمثهمفىمعهمسكنحبث،هداكافامثهأثدا.وفصالثىللأحداثعيانوشاهد

اهممن،ألعهمرحلثهاثداه،عدهمكثبهماوأصبح،كثبعنوعرفهم،قراقورم

السياشةالداحيدينمنوذلك،م13هـلم7القرنخلالالمنولناريخمصادر

نائمركلثابه،مقدمةملهألذكرراثعالصالفكثالهفىلصمذكرانهوسعل.والعلمية

37،مجلداسكللريةأدابكليةمعلة،اسنولحياةمنثوانب.الفامدىصعدد.ييضأ

ومريع.مصالرعلىمطمل!.134-ص133

لأمهرية،الطبعةمنمصورن!مخة،لانثماصداعةفىلأعثمىصدح:الفلاهثمددى)3(

.476-426،475-42صه4ج

علىمعنمد،7صهمجلد،الاسكددريةأإبكليةمعلة،اللرك:زغلولسعدد.)4(

.عرشاةايننص

.2ص!ول،الاسلامىالعالم:شلهولر)5(

1+لأ.
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تمتمه!ترربنفيماالتصريخاحرلهاوكان)1(الخاصةأملاكها

بعدوحنى.)3(المحاكمأمامالنقاضىحقحنىلهاوكان،)2(زوجها

فبائل)مغولالنبجاقاوالتبشاقمغولراسهموعلىالاسلامالمغولاعثلاق

ذلكعنوعبر،الممتازبمركزهاللمرأةيحثفظونظلواالذهبلِهْ(الأوردو

عددما"القبجاقبلادفىرحلثهأثداءبطرطةابنالمغردىالرحالة

مغولعندالدساءتعظيممنواندهاشهتعجبههدىأوراقهفىسجل

لااسافراتوأنهن)4(الرثالمنثمان!اعلىوأنهم،الممملميناللَباثماق

فبظدهزوجهامعألمراةنسيروقد،الرجالمجالسويحضرنيحثعبن

باسمالمعروفالقبجاقسلطانوان.)5(،خدههاأحدهكأنيراهامن

أوخواتيلهولاسمباسمهيصدرهااوامريصلرعلدماخانأوزبكمحمد

.)6(ندجاثه

خرانينانبؤكدعددمابطوطةابنروايةمعالفلفشددىروابةوثثفق!

فىأزواجهنبشاركونكانواملولاْخاناتزوجاتأىالمغول

صضعفىويذ!بل.وكثر)7(اوللكه!علهمالامورالحييأصدل!ا

الكيرعل!اطلعأنه-العمرىاللهفضلابنعننقلا-كتابهمنآخر

بركةعهدمدذالقبجاقمغولخاناتأوملوكمنالصادرةالكبمن

وأئنثت5م!ذلكنؤكدالثىالعباراتمنفيهاووجد،بعدهوهاخان

.رودروكولعنصعلىمطمدلمص43،الاسلامىألعالم:ش!هولر)1(

.76ص،01محلد،يلاسكلدريةأدابكليةمعلة،الثرك:زغلول!معد.د)2(

.ص43،الاسلامىالعالم:ثمبولر)3(

.11سرص343رحلنه:يطوطةاين4()

.343ص،رحلثه:يطوطةاينالفريدفىاللصذلكراثع)0(

.634-34صه،رحلثه:بطوطةابن(6)

.764-74صه4ج،الأعثىصبغ:القلقشددى()7
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.المجرىهذايجرىماأو.)1(،كذاعلىوالأمراءالخرات!نآراء

سعيدأبىالسلطانزوجةخاتونبغدادتسمىبامرأةمثلاَلذلكح!يضرب

أنهيذكرالذىام(335-1316هـ/733-)714خدابددابنبهادر

موضعهفىسلوضحهالذىالأمروهو.)2(!حكمهابحكممنيرلما

نفوذمدىآخرموضعفىاللَلفشددىويذكر.الدراسةتلكمنالمداسب

منالخوأتين%لىيشيرسكتدتآالغجقتغآلننولىفىولْوتهاالمغولبةالمرأة

بلتضارعشدويةْمانيةمخصمصاتلهنكانتآلمغولطخاناتآزوخات

.)3(ألمغولحكاممنآزوأجهًنونفونطتخضتضتآت

الثىاللصرصمنالعديددفثيةبيناحتوىفدبطوطةالنكثابإن

ننوذمناللبيلةالأسرمنالمغولياتللأمبراتكانمامدىنؤكد

أنخاثميةلهاوالثعرضحصرهاعنألمفاميضبقوالتى،)4(عظع

يزكدهائانصَامدهانختاركداوإن،لهمتدرهوعماالبحثيطول

يشيرعددماالمسلمةالفبجاقمغولدرلةفىوالمرأةالرجليثنالمساواة

ثلبَانجلسكانتالأوزلكمنالمغولخانزوثةالممةألخاثونأنالى

.)5(ترحالهأوحلهفىسواءالملكسربرعلىزوجهابجوارجدبإلى

ضخمموكبفىبيثهاإلىثركبكانتألمغولخانزوجةألخاتونأنبل

يسيروكان1،المغولخانوأتباعحاشبةعنتقللاوأتباعحاشيةوسط

.476ص4ج،الأعشصهح:التلأمثمددى(1)

.2سر476ص4ج،الأعثمىصهح:المكشددى2()

وأما:اللصيقول.،26-42صه4ج،لأم!ىصلح:ألقلفثمددىنصرامع(3)

رابحديدارألفألفوهوتومانمائثىال!مدةفى!ولعدةماللخانونطلغظنه!خواتين

وهو،ترمانأعشرينالىذلكلؤنوما،درهملفلفعثمرفداعدهاديدال!)مليون

درهم.أدفومالدالفأدفعدهاديدارالفماثثا

.435-934،235-34صه،رحلثه:يطرطةاين(4)

riIصه،رحلثه:يطوطةابن(5) - rI.

-3?-

http://www.al-maktabeh.com



شمالهاوعن،الوزيرةأىخاتونأولوتسمىالثواعدمنامرأةيميدهاعن

منستيديهاولينالحاجبهَأىخانونكجكتسمىالفواعدمنامرأة

عشرخمسةأوعشرةالخالَونيدىولينالبداتلهنيقالالصغارالجوارى

المرصعةالمذمبالحريرئلِابلبسنوفدوالهددياتالرومباتالفنباتمن

النصوصوهذه.،)1(عرلةمائةنحوالخاتونعربةوخلف،بالجواهر

الوضعهذاويؤكدالمغولىالعهدفىوقوتهاالمرأةمكانةتبينوغيرها

أنوالحاكمةالارسثفراطبهَالطبفةمنخاصةالمغولبةللمرأةالمثمبز

)2(كلنأسرةمنلهزوجة!د!يننخانلااتحدها-البي-الصبلديةالأيلر؟

أئهارغم،جملى-يه!اسثي!ثهفبيلسدةثلاث!نييدهسكاثملتوالثى

حيانهاطوال!لّأآتقالتيتاطنالهندعبولمألخلنةجميلةنكنلم

ضوطوحثىعظبمامبراطورابلةباعثبارهايهانليقالنىالطبيةألمعاملة

داخلا!ثفدهةالصيديةواللقافةللحضارةممئلاباعثبارها،)4(أبيهاملك

المغولى.البلاط

الياساقوانينلداتوكبالمغوليةللمرأةالراقىالمثقدمالرضعوهذا

،)5(هابلطضبيطمكِانألهااب!أفبردتالحي!يزخانيهْالثوراةأوألمغولبة

2(

(r

4(

بطوطةابن(

أهلننويفىكبيرةهيبةكيناصرع!دفىالصيديةللامبراطو!يةكانأنهالم!وت(

.6صه،المنول:العربلى.د.المفولوملهملاسلي

،تركعملان:يرنولدراثع.ام215هـ/612عام!كينعلىكلكمزخاناممثوبى(

.23-22ص،الثاريخفىالمغرل:الصيادفزاد.د5ص563

يذكرها.لمومراثعمصادرعلىمصمئ!.6ا-.6ص،المضل:ال!يلىد.(

كانتجلكيزخانوضعهاالثىالقوانينهذهم!انزغلولسعدالدكثوراصثاننايرى(

اسثثرواالذينالعرمانالبرابرةمثلالبدومنغبرهميهاعملعرف!ةتوانينبملابة

منخاصةالميلادبينوالصادم!الخامسالقرنينخلالالرومانيةالامبراطوريةداخل

-،01مجلد،الاسكددريةأدابكليةمجلة،المثرك:زغلولسعدد..العدائيةالناحية

-14-

http://www.al-maktabeh.com



المغوليةافيصلمرأولَمتعت،المؤثرودورهاالمرأهَمكانةثوضحوالتى

نصوصذكرتهمامعلتامَايثطابقواصلذىعظيم!ن!أشددول-وأخنزام

السفراءأوالرحالةمنوالأورلثلنالعربوالمؤرخينالمغولمؤرخى

ألمثعولين.

اللمما،عكلىالعدوانجريميىاسثباثمعتفدالهلكيزخانية)1(ا)!

الياصا،عنمنالهفىالفامدىسدد.نكرماصياشهرأىمعوطنق.76ص-

عدهاذكرمارلعع301a-؟.صا*مهلد،الاسكدرية،ابكليةمملة

.63-62ص،!م!ل:د!طى

.دراحع.ام218-6012هـلم615-306صلواتي!نماالياصاتوانينوضت(

علىمنمئا.82ص،37معلد،)سكددريةأدابكليةمعلة،الياسا:الغامدىممعد

ن!.ط!ثهovisكل!-ريازنوضكىرا!

إلىالداعىالصالحللعبدأنألمقريزىويذكر.ألنولاذمنصفائحفىنقثمتلنهاوبتال

لخزانةالياسامننسخةرأىانه-اللهرحمه-ألهرهانيناحمدهاثممأدوتعالىالله

عامبولاقطبعهَمنهصورةنسخة،الخطط:المنربزى.بهنلادالمصثلصريةالملرصة

-VY،نصخةلدفى(خرى.)ط..22ص2ج،يالمَاهرةالديدثهَاللنافةمكهةاهـ

اوردوتدهذا.(Yi-23سطور.22صج53،3الذخالررتمسلسلةضمنيولاق

عدهاذكرهماوي!بر.المغولىالتانونهذاومواداحكاممنالعديدخططهفىالمقريزى

المقريزى:.المملوكىالعصرمنمورخلدااوردهالياسالبلودمفصلعرف!أفضل

الخاصةالدصوصبعضنتلالمتردزىانويلاحظ.221-.22ص2ج،الخطط

امضأنظر.ذلكيذكرلمأنهإلاالايصارمسالك:العمرىكثابمنالمحغوليةيالباسا

.31صا4ج"الأعشىصبح:التلتائ!ددىفىايضأالياسامواد

منبكث!رمثمممكين!زالونلاكانواألمسلمينالمغرلمناصيرانالدهثمةيلثرومما

اسثعمالعدمذلكومن،الياساثضملثهممامدغرليافىالمثلهعةونقاليدهمالمنولعادات

ايصئا735ص،الثواريخثامع:الد!رشيدراجع.للاغثسالاوللغسلاللهرمباه

101.Rubruck,The Journey, p.

-701ص،37مجلد،الاسكددريةآدابكللِةمجلة،الياسا:الغامدىسعدكذلك

-السلطانمنالمرسلينالممنراهعلىنبهولذلك.ومراجعمصادرع!ىمعثمد!أ95
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فالقانون.فاسيهعالوبا!لهماونجصص!الكباثرمننواعتبرلهماوالسرفة

إ!علىالاعتداهفعقوبة.بالموتالمرأةزناأوالرجلزنايعافب

ويفول.()1المرتوهو،العمدوالقثلالئآمرعثولةنفسهىالمنونجة

امرأةمع،مثزوجغيرأو،مثزوخا،الزناثريمةارنكبمن"العَانون

وأما.)2(هلاعدامهلغهيدلميححمف!نه،سريةأوزوجة،لهليست

.)3(بزواجهاالمعئدىوالزامبلالغرامةفعتولثهاعذراءفثاةعلىالاعتداء

ولملموالسرفةالفاحائمةارنكبلمنحدكبزخانكراهيةمدىعلىيدلهما

أسحثمعفىالعائليةالحياةتدظموهى4(أالهدكبزخانيةالثوراةتلس

العممكرية،الحم!تأثداهللعيون!كرديفتلخرطبععلهاانألمغولى

أسفانلينياثمدونوتهثم،حم!ثهفىالجيشنرافقأنعليهافكان

!ن!رويطلثوثيقالتيئماقمفولخانيركةدلاطالىيلأدلليطر!ىالظاهر!مملوكى-

اشللتماإناخفيةيغمملونهاكانواو!هم،لأورلوفىملايعمهميغمملوايلا،الطرفين

لمبنطا!يخاس!فالفريدواللرالصليداللهج:الفصنالليبىينراثع.لن!حاجثهم

6طوثميهنائمر،ا!نضالليى Blochet0391ياريس - 191 I،ص%v - I I15ا

القاهر،سديمانأدصيدلدمدد.نرحمة،!رسىiأصفىاددركناريخ:كارنولدليضأ

.17مرول،5891

)1(.501.Journey,p+،ء,Rubruck

هـ1ص37،30معلد،اسكددريةأدابكليةمعلة5ألياسا:الغامدىسعدد.ييمئا

ينرقلمين!زنىمنانالهاسانكرأن!يلاحظ.ص3،،الاسلامىالعالم:ثميولر

.923ص،المغول:ال!يدىد..اسيصنوفيرالسمنيين

)2(501..Rubruck,The Journey, p

*-76ص،01معلد،لاس!لريةآثابكلثةمعلة،الثرل!:زغلولسدد.)3(

وهالنن.كاهنمنكلراىعلىم!ملأ

وضعهاالثىألياسافوانينانكبف!حديلةالمغولبةالدراساتاقطاباحديذكر)4(

حيوث!الىرايطولالهانمايطلانلابتطعانمعردمنالمغولحولتفد!لكيزخان

فىالمغول:الصيادفؤادد..!احكامبدفةخططهانرسمكبفتعرفمدظمةوجماعات

.923-238صك،الثارلخ
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الذينوالرجالاللساءأنذلكفىالياسبلوداحدوثذكر.وحاثاثهم

منوالمؤوفيالطعاميعدونف!نهمالمعركةاثداءوالخيامالمدازلفىيبفون

ضمنومن.()1اهرأةأورثلاكانسواءملهمواحدبثوانىغيران

علىبمابالقيامالمغولىالعسكرنساهتلثزمأنأيضَاالياالانصوص

.)2(القثالميدانفىغيابهمأثداءفىوالكلفالممخرةمنالرجال

جريمةاسثبشعتقدالجدكيزخانيةالياسافرانينأنمنالرغموعلىلم

أوالرجلزناوعاقبتالكلهاثرمنواعثبرتهاالمثزوثة!المرأةعلىالاعثلاه

الحانبعلىالدنيضنعدأنداالا-أنفَاذكرناكما-يالموتالمراةزنا

والخانللتادةمثاعَاياعثبارهاالمرأةالىالمغولنفاليدنظرتففد،الآخر

ذلكبؤكدنصولديداوالئثالالحربأوقاتفىخاصة)الئاأن(ك!هر

منالعذارىعل!فرضعددماالعالمفاتحناريخكثابصاحبذكر

مما،يهنللثسرىالمعاركفىالمفولينالجيوشمرانفهالمغولفثيات

الابكارونجمع"اللصويثولألمغوليةألمحراةلكرامةاهداررأالافىيع!

،)3(مانأ-صاويخثا،مائةومائةعاثمرةعشرةالمرانناتيلعيف!

يروقمامدهنيلثقىالملوكابلاءالىأوالخانالىفيرسلهنعددلممدهن

يحولنحيث،باحسانثسربحامدهنوالباقى،بمعروففامساك"له

وهذا.)4(،ماشدنويهبنماشدنمدهمبستخدمنالثَصرسيداتَالى

الدسوهَببنبفرفونكانواالمغولأنوهىهامةحنبفةعلىيوكداللص

.66صاج"مهانكاثماى:العريلى(1)

(2),ye.002pس!8أحلاه+,Rubruck

.ص63"المغول:ال!بلىأبضأد.

.258ص.الثاريخفىألمنول:الصيادفؤاد.د،رجلألافعئمرة:اللومان)3(

هذالاسثخدامنضطرسوفأنلانذكرالمهممن..67صاج،ثهانكاثماق:الثويلى)4(

جزئياتهاوتعددالدراسةطببعةلأنت!دراسثلافىص-اتعدةباسحويدىائخاصاللص

ذلئا.شطبا
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اللساءالحاالأسرةمنوالأمراءآنالفازوجاتمنمز!ثاللبلإء

كانوالوافعيةالدظريةالداحيةمنالمغولىالمجتمعلأن،العامةطبقةمن

)نوكرل!ا!حراروطبقة،اللبلاءطبفةفهلاك،الطبقيةعلىالبمقاًلا

جدكيزخانزمنمأخوليافىوالسياسىالعسكرىالدظامعليهميرثكزالذين

طبثةذلكإلىويضاف،لهوالمرالينالمحاربينطبقةمدهموتتكون

ناريخصاحبذكرهالذىاللصوهذا.)1(الأرقاءوطبفةالعامة

كنوالأحراراللبلاءطبقةمنالمغوليةالمرأةأنيوضحجهانكشاى

طبفةأوالعامةطبقةمنالمرأةبهاثثمثعلمومكانةبامثيازاتيثمثعن

فوانيناولَقاليدضمنمنكانأنهت!نظرناونجهةويؤكد.الأرفاء

رثلكاالزواجلهايجوزلاالشريفةالطبناتمنالمرأةانجلكيزخان

.)2(ونسبأحسباملهاألر

بينالمعاملةفىألمغولتفريقحولأيضَانظرناوثهةيؤكدومما

الطبفةوفثياتونساءواللبلاء(الحاكمة)الطبالَةالارسثنراطبةالطبهَةنساء

الدينرشيدالمغولمؤرخىعمدهأوردهاالثىالحادثةتلكفىالعامة

غيرالطبقةفثياتمعاملةفىوالوحشيةالفمموةمدىتؤكدالثى

وأوامرالمغولتقالبدالفثياتهذهقبلِلةخالفتعددماخاصةالارستقراطية

هـ/642-)627جدكيزخانبن)3(أوكتاىقاآنلِهأثداءوذلكالفاتآ

.04،ص:المغول)1(د.ال!يدى

.76ص،01معلد،الاسكدلريةأدابكليةمعلةفصله،ألدرك:زغلولسعد.د)2(

رثميدمثلا.العيلألىألعررج:ومعدا.المغولمصادرمنمنىاسمهنكرهكنا)3(

.72صاج،حهانكشاى:العويدىأ41،16TAsص،الثواريخحامع:ألدين

وأمناهةبالعتلاوكثاىواشثهر.651ص،تركسثان:يرتولد.اوكداى:يرتولدسمهjل

وكانوالشرباللهوإلىميالأكانو!ه.والعدلوالفثوهوالوفاءرالثلبثرالرأىوسداد

مال!هدهمنالعريقاسدادفىجد!يزخانددتاورغم.ويزجرهأحيانألِؤنبهجدكيزخان

-انالفذممدذورسومهمالعغوللظمطبفاانهومع6الاْصغرتولوىوأبثهأوكثاىبين
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قبيلةبلاتيونجأنيريدالقاآنبأنذاععددماا*!241ا-922

منبثزويجهنأهلوهنفسارع،أخرىفبيلةرجالمنالمغوليةالأررات

علمفلما.)1(فبيلثهمئفسمنالبلاتنزويجأىنفسهاالفبيلةرجال

ثم،)2(السابعةتجاوزناللائىالقبيلةبداتباحضارامربذلكاوكثاى

بأنوأصدرفرارلم،الأهراء!داتهدهنيعزلاانالناأن"أهر

ولعولثهنوأخوانهنأبائهنأماموحشيةبصورةالفثياتبفيةعلىيعثدى

أمرثم.1)3(ملهنبلثانفهص،ألحاخمر!كلبعامعهن"بان

ووزعجميجظيإقياللهلاطالىمدهمالبعضفأخذذلك!عديثنرينهن

المحغولمنالحاضر!كلوعلىيلأهراهعلىهلهملآخرالهعض

ن!ن،لوالدولررثاتلأصلىوالمتامموطنعلىلأصنرلاثمر!للاينووول-

تاللا:والم!دالعر!لىرخصهكلعهدوليأاخثاريوكلاىالمرف!لممهعللمامدكزخان

الدق:رضد.،الأمورهذهيعرفواوكداىعسيؤشدونوالم!العرفىشدون"ك

منلأوكداىبدكبزخاناخثياراسدابعنوللاسدزالة.17-16صالثوال!حامع

.175-اص*اج،حهانكث!اى:العويدىراحع!عد.

،!هدثااها!دوسونألمؤرخروايثهويويد.-29r1ص،الثواريخجامع:الد!رشيد(1)

M.,.,) Histoire des Mongols depuis Tchinguiz khan jusqu'a TimurBecال
89.".!،0Amesterdam,1835 To

بأناللواريخجامعروابهَعلىاسثلادلم،دوسوننكرهمايرتولداميرالمورخويعارض

فيمادوممرنيزكدهمأيردملهبأنرايهعلىهـدؤكد.لأ!يرات!قيلةيثعلقلثث!نا

65اص،ترك!مثان:يرنولد.الد!ورثميدالجودلىمخطوطاتمنيديه!ينوقع

المؤرخراىونخالف،دوسونوراى،ألدينرشيدروايةنؤيدانداعلى.6صاشية

اوراقوانخاصة،الدينرشيدللصقراءتهفىدفيفايكنلمالذىبرتولدألروسى

الأ!يراتبقبيلةيثعلقالحادثهذاانألىصراحةاشارتألثواريخثامعفىاللىرشيد

المغول.نمائلكا

.ص39،الثوريخحامع:الدينرشيد()2

.9ص3،ألصابقالمصدر:ينلدارشيد(3)

-91-

http://www.al-maktabeh.com



ورجالوالمواخيرالخاناتإلىمنهنالباقلِهَالبقيةأرسلتبيدما،والمسلمين

الذىالوقتفىهذاحدثأنهالمغولمؤرخويضيف.)1(التشريفات

أحديجرؤولم،وأقاربهنوأزواجهنوأخوتهنآباؤهنفبهيدظراكان

.)2(،شفهببلتيلبسأنعلىمدهم

علىنعللِنهفىبارلَولدفلاديمبروفنشالكبيرالروسىالمؤرخويذكر

بأنالفولالصعبمنأنهلمحائلاَالحادثلهذاوتعلبلهوتحليلهاللصهذا

منضريخأيمثلكان)أوكداى(أوكثاىحانبمنالوحشىالعملهذا

كانالواحدةالفبيلهَداخلالزواجوأنخاصهَ،فحسبالطائشةالقسوة

منأبضأالمفاآنهدفوكان،والمغرلالثركمنالرعاةنفالبدمعيثلافى

والثفالبدالعرفلثجاوزهاالفببلهَنلكهعافبهَهرالأمرحفيفةفىذلك

ويضيف.3(االياسافىجلكيزخانجذورهاوضعالثىالمغرليةالشعبلِة

دفعتالثىالشائعأتحقبقهَهدىنحديدأيضَاالصعبمنأذ4برتولد

برتولدأنكما.المغوليةللثقاليدالمجافىالسلوكبهذائلفيامأوكثاى

علىلهوثعللِفاافثراضهفىدوسونالفرنسىالمؤرخيعارض

تتزوجأنفىالرغبةلديهميكنلمالمغولأولدكبأن-الخادثهذا

أوبعزمالحادثهذاربطيمكنانهكما،لهممعاديةقبيلةمنبلاتهم

.)4(والمسلمينالمغرلبينالتزاوجوتشجيعتسهيلفىأوكتاىقرار

65اص،تركصثان:برنولدايحئا"ألممابتةوالصنحةالمصدرننس:الدفيرثميد)1(

عنللثرفيهالديدمعطاتالىارصلنمدهنيعضئاانيرتولدرويذك.607حاشية

.المعاورةلأفالمالىالناأنرسل

.39ص،اللأواريخجامع:الدينرش!د2()

نكررسوفاندابالذكرحرى.7،8الحوافمى،652-65أص،تركسثان:برتولد)3(

أحدائهومجرياتالبحثطبيعةلأنت!دراستلامناخرىجزليةفىالروالِةهذهمثل

ذلك.حثمت

.652ص،تركسثاتما:برتولد)4(
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لهذاتحليلهمافىودوسونبرتولدمنكلرأىفىيبدومماالرغموعلى

مابينالتناقضلناتؤكدالروايهَهذهأنإلا،الصحةبعضالحادث

العرييةوالمصادرالمغولمصادرونصوصالياساقوانينعليهاحثوت

المغولىالمجثمعفىومكانثهاالمغوليةالمرأةوحفوقحريةحولوالأورلبة

ونؤكد،المرأةحولجدكيزخانفوانينفىجاءبماالمغولفاآناتونطبيق

وطبمَةالحاكمةالارسثقراطيةالطبقهَنساءعلىالقوانينهذهتطبيق

الأدنىالطبفاتمنالدساءعلىبدطبقلاهذاأنحينفىاللبلاء،

أوشفعَةمادونبوحشيةعليهنيعثدىبلكرقيقيعاملنكناللائى

أجلمنالمغولأنأخرىناحيةمنتؤكدالحادثةهذهأنكما.رحمة

الامبراطوريةقواعدوارمماءالياساللَوانينأوثلكيزخانلشريعةثطبيتهم

ينورعوالم،العالمفانحأرساهاالنىوالأعرافالثتاللِدواحثرامالمغولية

عرضنفسهااللِاسانصوصببعضضاريينالفتياتأعراضهتكعن

الدولة.مصلحةمعتتعارضأحيائاكانتإذاالحائط

فىالمخقلفلاالمجالاتالمغوليلاثىالمرأةدور8ثانيا

المغولىاالمجتمع
-ً

السياسىلجالىاهْىدورها-2َ3

جامعكتابرأسهاوعلىالعرليةوالمصادرالمغولمصادرأجمعت

الذىالدوروعظمقوةعلى)1(الدينرشيدالمغرلمؤرخىلعمدةالثواريخ

سواالمغولىْبالمجقمعالمخثلفةالجوانبكافهْفىالمغوليةالمبرإةبهقامت

قجَاَلفىالاجتماعىالجانبفىأوالعسكرىأوالسياسىالجانبفى

الحضارىاسهامهاإلىبالاضافةللأطفالومربيةببتكسيدةالأمومة

خلالالمغوليةالدولةفىالعمرانيهَأووالثقافيهَالعلميهَالداحلِةمنالملمو!

بأكمله.المغولىالعصر

17-).7ص،الثواري!!جامع:الدينرنميد()) I.

-%+2
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السياسىالمجالفىخطيرةلةلأدوارِ.-.لاْنساءْ

منيصلرماعلىالثوقلِعوفىحكمهمفىالخاقاناتشاركنمنفملهن

علىالوصابةهرتينشغلنهنرهدهن.)1(ومراسيمومدفموراتأوامر

ابهي!هنالخانأو)2(آلفَاآنييربثسكِلِدالمغولىالعرش

الثاآناتثرشيحأواخثيارفيالدَوىوالثأثيرالطيرلىالبدلهنكانت

يالثفصفلسملوضحهالذىالئخوجملى،)4(المغولىالعرشضكلىووضمعهن

حبله.فى

الدسوةهؤلاءأعظمدورإلىبالإيثمارةالدرا!يمههذهنييي!هليأني!على

)6(،رلكهأولونباسم!جدكيزخان)5(الم!وفةوالدهدوروهوالاطلاقعلى

2(

(r

4(

5(

6(

.843-643ص،رحلثه:!طوطة)بن،74صه4ج،الأعثمىصبح:العالتثمددى(

اوالر،صاءرديم!ومعلاهدلودثهملأعدىادرديىعدىالمغوللط!عه)خافان(قاآندنظ(

منمز!يثولونالنينرزسالهمعلىيط!عونهف!نواخانلنباما.الحكاماعظم

نلككانو!لماخاقانيمعدىأيضئاخانلفالمفرلداسثعمل.!مضليةالامبراطورية

نحتبق"الملوكدوللمعرفةالسلوك:المنربون.لاخلصارفىالرغهةيابمن

حاشيةايضأ45حاشية703ص،2القسمج349iالفاهرة،زيادةمصطفىعحمدد

.4iصالثواريخثامعكلابلمحثق(1)رقم

.171-111،017-17،016ا-6ص،النواريخحامع:الدينرشيد(

اهج،حهانكشاى:العويدى،118-172،761ص،الثواريخحامع:الد!رثميد(

.222223ص

خان!دكيزوالد.دوروضعطاحريأكانانهوهلةلأرلالماحثاوللقارىء!دوفد(

فىولورهااسفوليةالمراةعلصرنعتدللمرأةياللورلاملماصالغاصالطصرفى

صصطفولثهملذثلكيزخانتر!يةعلى)تثصرلورهااناسام!علىالأمومةمعال

فىونمعهاالدحثطببعةوحثمتبهااللراسةنعملهلانارتايلاوهلا،الطوقعنثمب

والعسكريةالسياسدةالشخصيةتكوينفىالعميقلدورهانظرلم،السياسىالمجال

هذهمنموضعهفىسدوضحهالذىالدحووعلىبعدفيماالعالمفاتحلجدكلِزخان

اللراسة.

الحديثة-العراجعوأخثلفت.\اسطر171-017ص،الثواريخ!طمع:الدبنرشيد(
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الدينرشيدالكبيرالمغولمؤرخبالتفصيلبذكرهانفردالذىالدوروهر

منالمرأةهذهبهاشتهر!لماابعِيربأيىالمغولمؤرخىمنغلِرهدون

نصابرقتئرشيدحمس!ينأكدهالذىالدحوعلىوالفطدةوالشهامةالشجاعة

المركيتقبيلةإلىاولوييإيكهالمرأةهذهأصلويرجع.)1(عدهاالفريد

بحيرةجدوبالالكرايتابلادشمآلالوآلْعهَالمدطقةلِسكنونوكانواولk(ن

،جدكيزخانبمدازلمدازلهمواتصلت،سللجانهرحوضفىبايكال

،)2(الغابهَفباثلأوالغابةمغرلاسمعليهمأطلقمغولىجدسمنوهم

يسمىزوجهاوكان،)3(الحرربفىشديدبأسذوفوىحهيشلهموكان

بورجتلِنأسرةرئيسوكان)4((ألاثمجاعأوالباسل)أىبهادريسوكاى

شجاعَامحارلأكانبأنهواشثهر،()ْالمغوليةفياتعشبرةهن

2(

3(

4(

5(

الكىالرنإصمتحتالصيادفؤادد:فيذكر،ثلكيزخانوالدهإسمرسماوكثابةفى-

:الصثادفؤادد:،الثسميةمده)سدقىالذىالمصدرألىياثميراندونElun،ط،-

اويولونهوثيلون)سمتحتالعريدىد:يذكرهاحينفى.7ص،الثاريخفىالمغول

)ممثفىالذىالمرجعأوألمحصدرالىأيضئايشيرأنلونالمركيتنبيلةمنا!اهث!*لا

.ftص،المغول:العريدىد:الثسمبةهذهمده

ردزن:بدانىشبريدىد:ايصنَا1715-017ص،الثواريخجامع:الدينرئميد(

.اrIص،مغولعصرايران

.04،ص*،المغول:العريدىد:؟9ص،التاريخفىالمغول:الصيادفؤادد:(

.ا.'69،1ص!الثواريخثامع:الل!رشيد(

.44ص،المفول:العريدى:د1،571صه،ألثاريخفىالصيادفؤاد:د(

4ص،المغول:العريدى:15aصه،الثاريخنىالمغول:ألصيادفؤادد:( t.يذكر!

إخثلفتألمصادروان)المغول(مانخولقبيلةمنفديمةنبيلةأسرةسليلكانانهشبولر

بيلماثلودعشرةمنفرقةفاندكانأنهيرىفاللهعض،وأهميثهمكانثهنحديدفى

عملاحيائهفىنجدلاانداشبولرويذكر.مسثتلاأميرلمكانأنهاخرىمصادرنصفه

الإمملامى،العالمشبولر:.أملاكهعندفاغامسثمرنثالفىقضاهاإنهبليميزهابارزلم

حولشبولررأىمعنئفقلاونحن.بذكرهالممصادرعلىمعثمد،،22ص

ألجد-اساأوأدلةأيةعلىلِعتمدلاهذارألِهوأنخاصةجدكيزخانرالداىيسو3شخسية
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.(1)بارعأوفائد(

فى)2(نيموجينابدهابولادةايكىلأولونالحفبفىالدورويبدأ

95عامملغوليا f155/فىالأونونللهراللملىالضفةعلى،)3(امهـ

هنا.رايهاوإجثهادهعليهيلىالذىالمرثعأورn...titيحددلمكما،ملطنية-

علىوخرجوا،الصيليةكلِنأسرةاتباعمنكانوااثدادجلكبزخانانالمعروف1()

هذهفىدإشثركالص!لىالجيشعلىالغارةثلكلِزخانأحداداحدكابلقادإذاطاعثهم

ابلاءارلعة،بهادربرطامرشمىكايللأخووكان،الصيديونف!نهزم،يسوكاىالغارة

44ص"المفول:العريدىد:.للقبيلةرليعئااخثارؤألذىوهويسوكاىئاللهمكان

يذكرها.لممصالرومراثععلىمقمذا.(1ح)

الحديداحسنبمعدىتيموثمينكلمةمنشثقوهولهدكيزخانألحفيفىالاسمنيموحين)2(

راحع.الفويةالمعادنبأسماءأيلاءهمنصمعةفىالمنولعادةعلىثريأكالمفولية

احدانعلى.76ص،معلدم،الأس!دريةادابكليةمعلة،الثرك:زغلولسعدد

وملهاالفائقالصلبمعلاهاصيليةلفظةنيموثينأنينكرامهارالحدئينالمؤرخين

،صهالمغول:العريدىد:.الكاملالنار!أيضأمعانيهاومن،الحداد!معدىتلمورج

ألعشافررزساهزعماءحضرهالذىالإجثماعوفى.يذكرهالممراجععلىمعثمد،1ح

ثلكيزخانلقبملحام(602عام)يعدالفرريلثاىي!سمالمعروفالمغوليةوالقب!3

ألمفرلبةالأقوامساثرعلىالعالم)مبراطورأوالبشرإمدراطوراوألحكاماعظمومعداه

56ص،المغول:العريدىد:911ص،الثاريخفىالمغول:الصهادفؤادد:.والثركدة

98،ص37معلد،الأسكندريةآدابكليةمجلة،اليا!عا:الغامدىسعدد.1(1ح!)

مدج-المعاصرالصيدىالمذرخوشيراورل!ةمصالرومراحععلىمصد،.4969

Mengهونج - Hungمطاهاصثليةللفظةتحرلهفاإلالثصتخانثلكثزلنظةان

صيغةCingizانالىبائم!رالدينرشيديذكركماألمنولىلاشثفانها،الكاملأسحارب

شامانىراهبمنلقبهتلتىتيموثينوان.ولاسلقوىيمطى.Cinkللصنةثمع

ص،المفول:العريدىد:.ألمغولعنالديديةالعتالدمنمسدمدةCingisلنظةفثكون

معلاهيزللاثلكيزخانلتبأنفمبولرالألمانىألمورخ!يذكر.(1)حاشية56-57

.22ص،الأسلامىالعالم:شبولر.الل!يةالداحيةمنواضحغبر

(r)وفاتشبون،قصارجوشثمنيموجيناكبرهمابداءأربعةايكةاولرنمنيسوكاىانجب

ال!يدى،د:ءويلجوتاىبكثرأخرتينزوجثينلمهركانت.أيدهعنفضلاوتيموجين

f.4ص،المغول
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كانحيث،ولادتهوقتغائبَاأبوهوكان،)1(بولداقدولونمدطفة

نيموجيلايسمىلهمزعيمَاعلىالنناروانثصرمعصراعفىمنهمئا

سلِرعدوهباسمولدهسمىدارهالىرجعفلما.أسرهفىوقعوالذى

يديهإحدىوجدتتلِموجلِنولدعددماأنهويقال.بانثصارهثيمئأ

أحدففال،الأحمرالحجركأنهاالمثجمدالدممنقطعةعلىلَابضة

لهسيكونالطفلهذاأنبالأساطيريؤمنكانالذىللزعلِمالحاضرين

،ام176هـ/575عامبهادربسوكاىتوفىوعلدما.عظبم)2(شأنأ

الثانيةفىتيموجينوكان،)3(السملهدممواالثثاربأنشاثعاتونرددت

لَلبثولم،وفاتهبعدرأطفالهأرملتهأحوالفساءت،)4(عمرهمنعشرة

أن،قبلمنانتصاراتمنأحرزهمابسبب،يسوكاىخصومأحفاد

التايجوتقبيلةوضراوةعداوةالتبائلأشدمنوكان،وفاتهبعدانطلتت

.4صه،المغرل:العريدى.د11صه،الثاريخفىالمغول:الصبادفؤاد.د(1)

.اصه،الثاريخفىالمنرل:الصيادنؤاد.هـد4-46صه"المنول:العريدى.د(2)

هذهكانتولما.يذكرهلممصدرعلىمعثمدلم.46ص"المغول:العريدىد.)3(

من)نثهىأنبعد،بعدفيما،جدكيزخانانعلمدالوخاصةصحبحةالئمالعات

مماوالإنثتامعلبهمالحقبدافعمدفرغاوكانللثثارنفرغلهالمداوثةالفبانلعلىالتضاء

بجامعةدكنوراهرسالهَ،جدكلِزخانحملات:كونجصونجد..نبلمنياييهفعلوه

الشدلِدللعداءليسركاىالثثارقثلعلىالمحدئينالكاباحدويؤكد.ص23،الأزهر

منفومأ،لهسفرهآخرفىوثد،بهادريصوكاىانوينكر.والثثارالمفوليينالتاثم

الثثاروأقيدعوهلمامدعوهسواءيأكلونكانوافيماوشاركهمفعلىطعامأي!لونالثثار

منلهقدم!مابأخرىأوبطريقةسفالهفدمموا،يعرفو.لمهوانهموظن،عرفؤ

سعدد.،الممماثرمنيصركاىفماتوالثثارالمنولبينالمثأصلهَللعداوةوذلك،طعام

مجلة،الياسا،95006ص،A)104بيروت:ط،العباسيةالدولةشوط:النامدى

.131ص37مجلد،إسكددريةآدابكلية

فىكانتيموجينانفمبولرويذكر.17ص،الثاريخفىالمغول:الصيادفؤادد.)4(

.22ص،الأسلامىالعالم:شبولر.والدهتوفىعددماعمرهمنالعاشرة
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ورمثهسلهصغرفبيلنهواسنغلت،الزعامهَنيموجينعلىأنكرتالنى

فىايكهأولونجهودورغم،عليهتطيعهأنورفضتبالضعف

أيجلودورتةبل،ىبسطجلدمنولاثهمغلتئتبئىمنرعاية

.)1(الفثالمبادبنفىمراتعدة

---

أيضئاعدهمتخلىففد،ايكىأولونالأممنالكببرالدشاطهذاورغم

ذلكوجدوهكذا.قطعانهممعهموحملوا،يسوكاىاتباعمننبقىمن

الحفهصَألمعدنيظهروهدا.واخوتهامهمعوحيد،ننسهألمراهقالشاب

حرصتوالثىوفوتهاوفطلثهاشعاعثهااظهرتالثىابكهأولونل!م

انتاذهفىدورأعظمولعبت،ثيموثيناكبرابلهاعلىثضنيهاأنعلى

نسثطلِعماكلفبذلت.)2(حولهمنعشيرتهانفضتحينشدثهمن

صيدعلىوعاشوا،أسرتهالأفرادالضرورىالزادعلىلثحصلجهدمعه

ننوطدأنالمحدةهذهوسطفىابكهأولونوحرصت،ولأسماكالحبوان

.)3(عليهموتحافظشمونهمثدبرفكانت،الأسرةأفرادبالنالمردة

علىحرصواالذينالنايجيوتلغاراتوامهواخونهنيموجينونعرض

ولم،كلثلىجبلإلىبأبداءهاتلتقلأنإلاالِكةأولونيسعفلم،اذلالهم

بثجاوزلايممونكانواماكلفكم،واخونهنبموجينعنالبؤ!ينخل

أناسثطاعولكده،ثمانيةالطرقفطاعمدهاسرق،أفراسنسع

الصلةتوطدتالذىبواورنجوالشابصديتهبمساعدةيستردها)4(

..17صأالثواريخجامع:الدينرشيد1()

ألثاريخ،فىالمغول:الصيادفؤادد.ايصئا1175صأالثراريخثامع:اللينرشبد)2(

.46صIيلمغول:العرلدىد.175ص

,.v.ص"التواريخجامع:اللينرش!د)3(

مجلم!-و)نعتاد،بعدفيمامدغرلياتوحيدبعدجدكيزخاناننذكرأنللضيةالمهممن)4(

.VA.،
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.)1(بعدفيمابواورنجولأمجادطببةبدابةذلكوكانبيدهما،

تيموجينشخصيةعلىالعميقا!كهأولونتأئالِرمدىنؤكدولكى

عصفورتيموجينمنسُرقأنحدثأنه،والعسكريةالسيإسلِة

أمهمنلهأخَابالسرفةوأنهمأخرانهولينبيدهالشعارفوقع،)2(وسمكة

الأمفجمعت،)3(رحمةأوشفقةمادونقثلهعلىتبموجينفأقدم

ارساءفىدرسَاولئنتهميثفرفواولايتحدوابأنالدصحلهمولذلتهاأبداه

امابمالمرصوصكالبلبانوالوفوفوالثآلفالثكانفعلىاللولةسباسة

كالأسدالاولسثم،فريسثهاعلىندفضنمرةالالعمثم"لهمفاثلةالعدو

وكالأبل،ظلالهافوقالجوزاهفىتحلقلبزاةUإلاولسثم"الغاهنب

فىفريسمثهاعلىتدقضالثىوكالذئاب،أبلاءهاغضبهاأثداءفىتفضم

لهتعرضداوما،رفاق،ظلالداسكدافيما،لديدافليس،العاصنةغمرة

تحمله،نسثطيعلاهاالعدفمنبلغ،الثايجيوتابدىعلىالشرورمن

4luiوانخاذه،النوريلثاى- . Uj-وللدلالة.الامبراطوريةنظممرةلأولووضت

،بيضاءافراستعمعاذيالملهيثدلىلواءسمكرفىاقامالأعظمقؤآلخانعلى

العريدى:د..ألمحاقالقمرفىاللواءهناعلىرممماتهالىالصيديوناهابويئمير

.57ص،!!ل

7،084ص،المنول:العريدى.د071Iص5الدال!فىالمفول:الصيادفواد.د())

يورنئمو.امممنبموحلأنر!علىال!يدىد.ويطلق

:الصبادفوادد.أيضئا1361ص،مغولعصريراندرزن:ييانىثميرعلىد:)2(

O.،ص1اللاريخفىمغرل

تصارشاركأنالعريلىد.ويذكر.17ص،الثاريخفىا!فول:الصيادفوادد.)3(

وغيرلاشتاءيسوكاىابلاهبيندبالذىالائمفاقوأن،أخيهماقثلفىتيموجين

،المغول:العريثى.د.أخرىزوثةمنيسوكاىابنبكثارمصرععنأسنرلأشقاه
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اللصيحةبهذهواخوالَهتيموجينتأثروفد.،)1(منهمالانثقاممنبدفد6

أعمالهلِستهلسِموجينسنرىلأننا،أمهمعنصغرهمفىتلقونهاالتى

ثدعيمفىسبئاكانمماقيادتهئحتونوحيدهمالمتلافرةالعشائربجمع

بعد.فبماالمغولدولةدعائموننويةمكاننه

العطفذلكفىظهرتيموجينابلهاشخصيةعلىالأمتأثيرإن

علبهاثيمرجينفصعددمااخونهدوياخاصةبصفةعلبهأظهرنهالذى

أحدهماطرفيثجهيديهبكلناصينينعلىيفبضكأنهالدائميرىفيما

وفالت،كبيرلمسرورلموسرتفاسثبشرت،المغربإلىوطرفالمشرقالى

سينكأئريصلوسوفوغرلهشرفهالعالمعلىتممثولىسوف"له

بعدنبوءتهاوصدقت.،)2(والمغربألمشرقيلادإلىبالدماءالمضرج

نبموجبن،ذكرهاالثىالرؤيةلهذهايكهأولوننفسبرأنوالوافع.ذلك

فيمامدهستجعلأنهاتدرىأنبدونحتىولدهافىالأثرأعمقلهكان

.الملوكودوخالعابمتهرالذىألفاتحذلكبعد

جمعوحاولتتيموجينعلىوحدانهادهائهاايكةأولونأسبغتولقد

المنرنوعالَلهاالأمحداندفعهاأخفمَتوعددما،حولهالمغوليةالعشائر

بمنابةليكون،)3(الِجيكهملِثكلكيسمىقبيلةزعيممنتتروجأنإلى

علىلَيموجينلَفوقالطريد4َولهذه،لولدهاوالعسكريةالسياسيةالدعاهة

ونبصرهنوجههكانتبلحيانهاطيلةعدهنثخلولم.)4(مداوئيه

.يذكرهلممصدرعلىمعثمد،.47ص،المغرل:العريدىد.(1)

.(م7591القاهرة.!)43-4اص،الثاريخنىالمغول:الصيادفؤاد.د2()

منأدركتيموجينأنالعغولمؤرخريذكر.17اص،الثواريخجامع:الدينرشيد)3(

ابجيكة.منزوجهالذلك،لهازوخاثثخذانشيلأنهاامهكلام

اج،1هـ/359ا353بغداد.ط،إحثلالبطبينالعراقتاريخ:العزاوىعبا!(4)

.74ص
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مؤرخذلكويؤكد،صفاتهاكلعللِهوخلع!ترييثهفأحسلتوتربيه

بجلائلالقلِاملهأتدح،والدتهحهودبفضلاأنهقائلاَالمغول

الرجلوأضحى،شأنهوارتفع،الأعمالمنالكثيرفأنحز،،)1(لأعمال

المغولرجالمنالبالن!ينمنوأصبح،الفباثلساثرتلشدهالذىالتوى

والدتهتشجيعولفضل.منغوللِافمرقعلىالسيطرةبثلازعونالذين

حتىفبهالهالمعارضينوأخضعقبيلتهفىالشخصلِاتكبارإليهاجثذب

مؤرخقولحدعلى،،مسثفلاومستعد،"وأصبحتمامَاعليهاسيطر

والسيطرةالعالمحكممرتبةبلغ"والدتهجهودولفضل.ألمغول)2(

ثلكيزخاناسمتحتالعرشعلىتبموجينتريعأنولعد.،)3(عليه

يطلبكانكما،الدولةأهورمنوكببرةصصرةكلفىأمهيشاوركان

لاولذلك.)4(سباسنهاونوجيهالدولةندبيرشثونفىمعهمشاركثها

الأثرأعمقلهاكانالتىالوح!دةالمرأةايكهاولوناننفولحيدمانغالى

العالم.فاتحصدعتالثىوهىالمغولامبراطورابلهاعلى

ولكوينبناءفىالكهاوليرنيلَأثيرعنحديثدانخثثمانوقبل

فىالدلنرشيدالمغولمؤرخأنإلىنشيرأننودجدكلِزخانشخصلة

ممابلهألمحاملد،جلكلِزخانابلهالرللةفىألكهأوتويطعنحدلِثهممعرض

وهىالحاكمةالمغوليهَالأسبرةمنأخرىامرأةوِلينبيدهامف!أو

.021ص"الثواريخجامع:الدينرشيد(1)

.I.7صأالثواريخحامع:الدينرشيد)2(

22ص،الإسلامىالعالم:شبولرراجعايضأ17.1ص،الثواريخجامع:ألدينرئبد)3(

05ص،المغول:العريدىد.524- - En.الثارلخ،فىالمغول:الصيادفؤادهـد

.91-17ص

.017ص،الثواريخ%امع:الدينرشيد)4(
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أحبببكى)3(سورفوفلَلىأوببئى)2(سرفوينىأوببكى)1(سبورفوفنبنى

اعحابهالمغولمؤرخاظهرحيث،ابيهأ)4خانتولوىالقاآنزوجات

جدكيزخان.والدةمِنبكثييرأفضلويعثبرهابيق!بلبسرقويئىألشديد

وكانت،والكفاءةالعفلضكايةببكىب-سيورقوقثيثىانفيذكر

ماكلوالصحةوالستروالعفةالثبا!منولها،أثعالمفتي!!مفدفهفى

.:وهمالأريعةI.AIأبىلائرليةأيضَاهىأحسلتفقد.)5(،وأتمكملهو

وكانوا.)6()بوقا(يوكاوأريقخانوهو!و،تاآنقولب!ى"مبكوقاآن

بكفاءلها-ثهوِئا-ولذل!"ئرل!ثهمفأحسل!،ئولوىأييهموفاةعلدصغارلم

.017،ص.16،اللوال!مامع:الدونرث!ددفىيسهاوردهفا1()

أخرموضعفىنكرهادلن.234صاج،ثهانكشاى:العوعلىفىأمممهاوردهكنا)2(

.9سطر97صاج.!كىوو!نوني)صمنحت

صاحبالعولهدىنصعلىمعثمدم..67ص،تركعمثان:يرنولدذكرهاهكنا)3(

ثهانكشاىكثابفىلاسملهذاقرا.تهفىدقيئايكنلميرتولدأنعلى.ثهانكثماق

علىايضئايرتولداعثمدورسا.ايكىسرفونىاوييكىسرفوبثىي!سمنكرهالذى

سيورفونثيثىاسمتحتذكرهااللينرثمبدانالا،اللهنرشيدا!ولخمدخكثاب

سرفوفثى،،سرقوتىمللمخثلنةبطرقايصئاتكبكما.يالم!نذكرناكماييكى

سبورفونثبثى)سمنحتمرةفدذكرهابالرسمينهدايحلدافىاخذناوفد،وممرفوتيثى

إبلةوهى،وأليويدى،الدينرثميدمنكلذكرهمااللذ!يبكىسرفويثىومرةبيكى

الرايعابلهإلىحباتهفىجدكيزخانوهبها.الكريتاقوامم!خاناونكاخى!ثمبو

اح،جهانثمكاى:الحويدى.تولوىلدىالمحبرلاتالخواتينمنوكانت،ثولوى

.61.ص،اجص+،الثواريخحامع:الد!رثميدأجا21.ص

،ص+،الثواريخحامع:الدبنرشيدمللا.ألمغولمصالراغلبفىإسمههكذا)،(

.72صجا،جهانشكاى:العويدى.تولوى:جهاناثمكاىرفى

بيكىسرقويثىلدورنثعرضوسوف..17ص،الثواريغجامع:الدينرشيد)5(

الدراسة.هذهمنموضعهفىيالثفصيل

-؟.6ص،اقواريخجامع:الدلِنرشيد)6(
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وجعلت،قلولهمببنو%لفتوالآدابالفضائلولقلتهم،لثربيثهمكببر(

حتىالاطلاقعلىنزاعببدهمبقعأنَتدعولأ،والمودةالثرابطبلِنهم

بعضهن،معزوجاتهمقلوبببنألفتكما.،)1(نمعرهقيدولو

عنمطلاَلَايثخلفوافلم،رأيهاوسدادتدبيرهابحسنعليهموحافظت

تربيهَفىايكهأولوننهجعلىوسارت.)2(،شعره!دأوامرهاطاعهَ

-المغولمؤرخرأىفى-كآنتدان،أيمملولهاولدفسالأريعةالأبلاء

--43-3./-----.ص---.--ءص
عليهاواحرزتبل،تكثيرمتقاوافضلجدكيزِخانوالدهمنصبرماكثر

جنكيزخانأمكانتالذىالوفتفىأنهفىذلكولتثل.السبقفصب

حمحس!3-*،--

فزوجها،تيموجينابدهااسثشارتانبعدزوجَالهاثثخذلانثثوق

سباسباابلهاموففلثدعبممحاولةفىابعبكة)3(ميدكلكمنبمواففنه

تنزوجأنفآنأوكثاىمدهاطلبعددهابيكىسرقويئىفإن،وعسكريأ

لغامَاننفرغأنأساالاعلىالفاآنطلبرفضت،خانكبوكابدهمن

إلىيصلواحتىوئهذيبهمأولادهالترليةووفثهاجهودهاكلوتكرس

الدبن،رشبديعثرفكما،السببولهذا،والاسثفلالالرثولةدره!ة

ولذلك.جدكيزخان)4(والدهابكهاولونعلىيفضلونهاالمغولكان

قولعليهايدطبقببكىسرقويثىعنالدينرشيدذكرهلماوطبتَا

الاثماعر:

()ْالرجالعلىاللساءلفضلتهذىكمثلاللساءكانفلو

..17ص،اللواريخحامع:ألدقرثميد()1

.17.ص،اللوا!لخثامع:اللقرشهد)2(

.17صا،الثواريخجامع:ألدقرشيد3()

.17اص،الثواريخبامع:الدينئمحِد(4)

.248ص،6391عامجمسنورد.ط،الدولمخثصرناريخ:العبرىإبن5()
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بيكىسرفوينىبهقامتالذىالكبيرللدورنفديرنارغمأنهويلاحظ

السلطةويثسدمراالحكمسدةإلىيصلوالكىالأربعةنولوىأبلاءنرببةفى

يثعلقفيماالمغولمؤرخالدينرشيدلرأىاحثرامداورغم،بعدفيما

عناباهاونفضبلهلهاالكبيرونفدبره،ببكىبممرفويثىالمنرطب!عجابه

ولونأىص!لأعلىجمليه!أحرفيلاأنها،ويعثبربلجدكبز!خانأمابكهأولون

عئدهاالثىالمفارنةأننرىانداألا،المجالهذافىالسبققصمبايكه(

فيبدو5محلهاغيرفىأوعادلةغبرمتارنةالمرأنينيينألمغولمؤرخ

الشدبدحماسهغمرةفىوهو-تلاسىاونسىقدالدبنرشبدأن

عنامرأةكلعصروأحوالظروتاخث!ف-بيكىبسرقويثئواععالهه

هىالميدانفىوحدهاوقن!ابكهأولونانحينففى.الأخرى

منشظففىوعانموا،والصديقالثريبعدهمثخلىأنبعدوأبلاءها،

ماكلتبذلأنإيكهأولونعلىفكان،الكلمةيمعدىفاسية"بحلِاةالعيف!

فكانت،الضرورىالفرتعلىأسرنهالأفرادلثحصلجهدمنثسثطيع

صيدعلىوعاشوا،نباتمنالأرضمنيدبتوماالثمارلهمتلثقط

حرصواالذينالنايجيوتوهعماتلغاراتونعرضوا،والأسماكالحيران

أبداءها،لثرليةضخمةحهودلمايكهأولونالأمولذلت،ا!لالهمعلى

أجلومن،(بلهاحَولمناننضتالتىالعشيرةثمعجهدهاوحاولت

لموقفدعئاآخررجلمنالزواجإلىالرشيدوعتلهاحدانهادفعهاذلك

طويلة،فثرةوابداءهاايكهاولونعنالبؤ!يثخلولم،نيموجينابدها

نولوىالناآنوأرملةالدبلاءاسرسليلةبيكىسرفويثىكانتوفتفى

الجوعمننعانىولم،العبشمنسعةوفىهانمةرغدةحباةثعبش

الثأيبدوجدتبلأعداءأومداوئينأيةتواجهولم،الحياةوقسوةوالثشرد

كيوكابلهمنتتزوجأنأوكلتاىمدهاطلبوعددمابل،الجميعمن

فىفإنها،أرلادهالتزيلِةالئامللتفرءبحاجثهامتذرعةرفضت،خان
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أبلاءأنالثامةالعرفثها،الزواجهنالم!يحاجةتكنلمالأمرحقيفة

الأياممنيومفىالمملطةوتسدمالحكمسدةإلىيصلونسرففولوى

كانتونتفى،العرث!يارثفا.يثعلقفيمامنوللفوانينطهفا

آسيانارنىفىشاسعَاامددانأولنددنونهااوجفىهضليةلاهمراطوراة

ف!نداولهذا.والعسكرىألسياسىاطارهاوكثملافدامهاورسخت5واورلا

ييكىسرنويثى!نيالمناضلةططقفيماالدونرفميدروايةهعن!نقلا

نفعمهادلينرشيدلروايةطدقَايكهلودونأننرىانلادل.يدكهويودون

)1(،!بكىسرفواثىمنيكيرفضلكانت،ألروا!اتمن!ثرهاوهئا!للها

فىنيموحينراسهمعلىاللاءهارلتفهىلالمالهذافىوننوفهاال

كانوالل،الأطرلفهلراهيةاهدرلطو!يةأولولةوم!لهميكنلموت

يثمغاعثهاايكهاولونولنكلت،نصيرولاهينيلوو!واشالأيمدونلأ

لامهراطوربةلثكونلأولىالبنورنضعأنوثونهاالطولوصهرها

بعد،وأبلاههاهىالطريدةالنمريدةالهائمةا!راةفث!،!عدمماألهغولية

منم!تأسيسفىهباشرغير!طر!ساهمتاواسمت،زومهاوفاة

ثهرالذىالفائحذلكملهوتِجبلئيصرثيِ!نايلهانمخصييماونيكت!،عدم

المثابلةل!اهامةنىمَحئآالدلنرشيدي!نولهذاييم،الملوكودوخالعالم

لملمتارنة.تللقفىلأالدتةمبراجماةبهحَريآوكانالمر%يين

فىاضطلعواالذينالسياسىولورهنثلكيزخانبزوثات!ثعلقفيما

ومحظياتزوثاتلهكانثلكيزخانأنمنالرغمفعلىالغنولبةاللولة

حولكافبهَبمعلوماتنسعندالانكادبأبدبداالثىالمصادرانلا،كثيرة

سورجكاىهرأخر)سمييكىصرفويثىعلىالاثممولنهفىأمدارالمورخيناحد!طلق()1

الذىالمرجعحصأوا!صدريذكرولم.91ص!ول،الصرل:العريدى.دهـ3803أ!لع!

الثسية.هذهملهاس!تى
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بعدحتىأوحياتهأثناءسواءوالمحظياتالزوجاتلهؤلاءالحالَيقىالدور

ول!وجاتهبيكى!سونعينحتىأويسوىأوفوجينبورتهدورمثل،رفاته

ذلكفىلهنسياسىدورأىعنتمائاالمصادرصمتتوقد،الأخريات

نشفىلاتكادمبعثرةوشذراتونتفسريعةاشاراتهنإلااللهم،العصر

الباحث.غليل

أبوهوكانتسم!ثثِمكانتلجدكلِزخانزوجةأولأنفالمعروف

لهرعلىالدازلينالفدفرابئزعيمابدةوكانتوفاتهفبللهخطبهافد

أوسياسىدورأىإلىالمراجعأوالمصادرتشيرولا6)1(كيرولين

لهلكيزخان.والحرلىالسلِاسىاللشاطمنالأولىالفثراتفىلهاعسكرى

يسوىنسمىوكانتكينأسرةمنصمبليةأميرفكانتالثانيةالزوجةأما

زوجة!جثكيزخاناثخذهاعائأ(ث!ثيننحووفائهبعدشتط)والثى

وافربسَمطئتمثعتكنلمأنهامنالرغموعلى.بكينعلى-اسثبلاء:

هعاملةحياتهاطواللفلِتأنهاالا،أطفالآهنهثدحبولمالحهمالمن

ملكستوطبعدوحثى،عظيمامبراطررابلةباعثبارهابهاثليقطيبة

بلاطفىالصيديةلللقافةممثلائعثبركًانتانهاويبدو،أبيها

الداحيةمنالعصرذلكفىدور(أدتأنهاوالمرجِح.جيكيزخان)2(

لديناالثىالمصادرأنرغم،المغولىالبلاطداخلالحضاريةأوالثتافية

حملاته،فىزوجهاثرافقجمانثأنهاويبدو،الاطلاقسكلىلذلكتشلِرًلأ

افطاب(حد!يذكر.يذكرلممصدرعلىمعدمد،.4م!يه،المنولالعريدى.د()1

تيموجينانالىفيشيرالعريدىد.ذكرهلمامخالفةروايةالحديلةالمغوليةالدراسات

مدهفطلب،يعلونجمهبداعددما،اسقدقراترزساءأحداطدةمنليثزوجبدفعمهتقدم

معثمدلم.الثارلخفىايمغول:ائصيادفرأد.د.أسودسمورفروعنبخارةلهامهر،أبوها

.يذكرهلممصدرعلى

يذكرها.لمسصادراعى.هـكحدبم6ا-06،صالمغولةد.الريدى)2(
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-Siهيا-سىهمعةلفتالبهافامحملةآخرفىهطثةنىوكانت Hia

ويبدو.ام227هـ/625عامبالصينسو-كاناقليمفىالثانعوتية

ثذيتة-ندبئالا!للِم-وهىعاصمةالمديدةسكالنانتاذفىدورلملعبتأنها

قررقدكانثلكيزخانوأنخاصةالمفولأيدىعلىالذبحمن،هيا

عددهاوذِلك،سعَوطهاعددسكانهابلَثل،الحملةثلكأثداء،وفاتهقبل

الصميدية،يعموىللامبراطورممصهمنجمبير،جز!الثانعرتم!بنلا

ووانتت،يلإتليبمابهنإللمنابحالمنولارتكابثرنللييلولة،الأصملا

.)1(فلكعلىلاهيريطور

كانبل،بيكىيممونعينكانتالبهزوجاتهوأقرباحبانعلى

الزوجةهذهمنهأبلاهيحبوكان،ثميعَاعليهنيفضلها!لكزخان

وثغثاىجوجىالأرلعةهأبلاهأمفهى.الآخر!أبلاثهعلىويقدمهم

كانكما،الأعمالبجلائلالبهمبعهدوكان)أوكداى(واوكناىونولوى

.)2(الأطراتالمنراميةالامبراطوريةادارةفىكليأاعثماد،عليهمي!مد

حتىأوعسكرىأوسلِاسىدوربأىلدبداوالمراجعالمصادرناثميرولا

وألمحظياتالزوجاتبقيةم!مثلهابيكىيسونجينبهقامتاجثماعى

.)3(الآخريات

فىوالعسكرىالسيالبمىودورهنجدكيزخانببلاتبنعلقماأما

يتعلقالدبنرشيدِالمغولمؤرخأوردههامنصفلديداالمغرليةالدولهَ

يذكرها.لممصادرعلىم!مدلم.451-441ص،المغول:الويدىد.(1)

فىالمغول:الصيادفؤادد.أيضئا171-16ص،الثواريخحامع:الدينرشيد)2(

.3ح21ص،المغوليةالطوائف:نوارصلاح.د،901ص،التاريخ

زعيمطايرسوناللةخاتونقولانبإسمتعرفثلكيزخانزوجاتلإحدىذكرهلاك)3(

.17ص،الثواريخجامع:الدينرشيد.مركيتاوها!فبياة
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ويبدأا/.نسمر-آلنالونركانت،(1)إليهوأحبهنجدكيزخانبداتبأصغر

علىاوكثاححأنيخلففيمنالمغولفادةبينخلافعددماءدورها

تلثفمنثلكيزخانآلبينمنيكنلمإذ،)2(فانهبعدالمغوفلّ

الوفتذلكفىندويدهاحرىالنىالمغرليهَفالحوليات.القلوبحوله

وجودإلىبوضوحتشيرالتواريخوجامعجهانكشاىتاريخرآسمهاوضكَفى

كانالجِاكمةالمغولبةالارسثفراطبةصفوففىفوىمعارضةحزب

وكان.اسلا!،وكثاجمبعوعلىبلالعريقكبوكئولىعلىبعثرض

وإلىثلكيرخانآلبطلتولوىإلىالعرشيؤولأنالحزبهذارأى

.)3(ففطبعامينكيوكيصغرالذىمنكوأكبرهموكانبعدهمنأولاده

وزوجهاآلثالونالأمبرةالمعارضالحزبهذالِثزعمكانأنهوير

دونبالثلميحالدينرشيدألمغولمؤرخذلكإلىوأشارساجانجَاورد

انثخابفيهيتمالذىالقوريلثاىحضوررفضتأنهاويرحهح)4(التصريح

العصيانيبطنتصرفأذلكأوكتاىأبداءفاعثبر،الجدبدا!فاآناخثيارأو

1(

2(

3(

4(

ايلهاسميذكرلماللينرشيدانويلاحظ،ص123،الثواريخثامع:الدينرشيد

.ثلكيزخان

رثميدرامع.ساجانماوردبلتبيلقبزوجهاوكان.5682تركسثان:لرتولد

لهلكزخانثانيةا!لةلوحودنئميرأنثد،ا!همومن.1ص23،الثواريخثامع:اللق

الذىرالفريدالهايماللصعلىاممدلال!أ!غوليةللمراةالصكرىاللررفىنكرهاسيرد

حولالخلافنلكعنول!ممثزادة17اصاج"حهانكثماى:العويدىعدهاأورد.

،123-122ص،الثواريخحامع:اللينزشعدراثعاوكثاىوفاةيعدالعرث!

.223-222صجا،ثهانكائماى:للعويلى

.132-23اصاج،ثهانكاثماى:الجوللى52311الثواريخجامعةالدينرثمبد

الاط!قعلىياثمبرلمألجويلىان!يلاحظ،ص123،الثواريخثامع:الدينرئميد

المعارنمةحزبرأسىعلىكاناانهماأرزرجهاأون!ائصغرىجدكبزخان)بلهالى

.232-23صااج،جهانكشاى:العويدى.لحثمةالأسرةداخل
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،)1(مقرهافىالمركزيةالسلطةهعوفالبأدالبَاوالانسجامالرضاوعدم

،)2(نحفبقولاهحاكمةبلااعدامهاأوفئلهاإلىأوكناىبأبلاءدفعامم

-صسبم
أوكثاىخلينةحولصراعاتاومعارضةاوخلافاتلايةنهايةلوضع

ولدون،التديموالدسنورالتانونعلىوخرجواأبيهمقولبذلكمخالنين

باسابقواعدوضارلين،)3(الحثمةالأسرةأفرادمنالأهراءكبارمشورة

-"--صصَ
فرداىاعداماوفتلعكدبمعليئبصبىوالثيالحائطعرضثلكلِزخان

وهذه.)4(ولترارجناعىعادلةمحثمةبعدإلاالنالكةسرةاصبماد

تعبرالنىللمرأةكرامةأواعثبارأبةلم!يقبمواأسغوَلأنتونمدألروايات

منانتكولوحثىالمغرلىألمجثمعفىوشجاعةيصراحةرابهاعن

الامبراطوريةابلةكانتلوحثىاوألحلاهةلأسرةمناواللبلاءطبفة

الأسرةداخلخلافاتلأيةحسمَاوذلك،ثلكيزخانالأعظمالفاآن

ذلكأجلومنالمغولىالعرشحولوالصراعاتالنتنفبامأو،الحلامة

الرواياتونوضح.قلبهإلىبلاتهوأحبالصغرىثلكيزخانابلةأعدموا

و)نلخابالقوريلثاىحضورعنثخلفمنانالمغولىالعرفلدىألمعروفمن1()

)عدامهيثمولالأعدامهتمهيدIالعللبةللمحلامةيقدمكانألحاكمةالأسرا!ومنالتاأن

حدعلىوذلكثلكيزخانياسافىوردكما،حماعىولقرارعادلةمحاكمةكعدالا

نوكارليدى.4يوحدادىالأحداثهذ.عيانوثماهدالد!دىوالمباث!رألهابوىالصنيرفول

.John de piano Carpini

راثع:.مذكراتهفىسلهاوالثى

-Carpini,.J,.P History of Mongols, ed. by .C Dawson entitled * The Mon

.28.108 Mission," London and New York. ,5591 p

.682ص"نركسثأن:برنولدويولده،ص123،الثواريخثامع:الد!رنميد)2(

.مصادرعلىمعثمدلم

.1ص23،الثواريخثامع:اللينرشيد)3(

.682ص،نركممثان:برنولد(4)
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المجالفىالهغوللِهَالمرأةتزدلِهأنلِمكنالذىالمؤئرالدورمدىأيضَا

ننصيبأواخدياروهىوحساسههامةبقضيةبثعلقفبماخاصهَالسياسى

المغولى.العرشعلىجديدفاآن

منالدولةفىالأمورافرارفىالعَوىالمغولبةالمرأةلدورواسنكمالاَ

العرشورائةحولوالحساسةالهامةالقضيهَفىوخاصةالسياسيةاللاحية

الحيوىالدورالمغوليهَالحولياتتوضح،الآصكظمالقاألطوكاةصكلدالمغوتى

نولوىأرملةبلِكىسيورفوفنلِنىأوبيكىسرفوينىبهفامتالذىوالهام

المغولىالعرشوراثةحولقامتالتىالخطيرةالخلافمشكلةحسمفى

حرببثيامهددتوالنى،ام241هـ/963عامفاآنأوكناىوفاةبعد

الحولياثأكدنهالذىالدحووسكلىالحاكمةالأسرةأعضاءَببنأهللة

هنحولالخلافاتأوالمشاكلبعضىبظهورذلكويبدأ.لديداالمغرلية

جدكبزخانآلبلِنمنيكنلمإذاوكتاىوفاةبعدالمغولىآلترث!يث!متفتم

فدثلكبزخانأنمؤداهاشائعاتوانتشرت.)1(القلوبحولهتلثفمن

أنغير،كوتانالثانىابدهإلىأوكثاىموتبعدالعرشيؤولبأظأوضى

أوكثاىأرادولذا،مدهاالشفاءيرجىيكنلمبعلةمصانجاكانهذاكوتان

بحبه،يؤثرهكانلأنهنأ؟*،كوجواللالثابلهالعرشعلىيخلفهأن

ابنشيرامونحفيدهعلىالفاآناختياروفعلذا،والدهقبلنوفىولكثه

صنيرحدثأشيرامونعدواالمغولأنغير،للعهدوليأليكون)2(كوجو

(I)المذكورالحدثهذامللتكرارإلى-يعدنيماوسدضطر-هدااضطررنااندايلاحظ

حصبماالدراصةهذ.منموضوعمن!لرفىمرمنلدرالمغودثةالحودياتفى

الدساهمنالعديدوانخاصةللباحثبالدسبةبمكانلأهمطَمنولأنهجزلياتهتقثصنطِ

أسرارهاوكالقةألخاصةوحاجبثهاخانونتوركيلام!فيهكبيرلمدور(لعبنقدالمغولدِات

الدراسة.هذهمنمرضعهفىسدوضحهكمابيكىسرقويثىومعهم،خاتوقفاطمة

.23اصاج،ثهانكثماى:الجويلى.كوجوبنسيرامون:الجويلىيسمبه2()
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وكان،)1(لأوكثاىالأكبرالابنكبوكغبرهداكبعدلمولذا،السن

يممثدعيهأبوهأرسلعددماولولدداروسيابفثحالمغولفواتماثمغولأمع

أنناسهلفظالأبولكن.ا!رضعليهاشثدحينقراقورمالعاصمةالى

وراثةمشكلةظهرتالدحوهذاوعلى،)2(ابلهيرىأنفبلالأخبرة

علِنفقد،العرشلوراثهَمعيدهَترتيباتهداكيكنلموأنهخاصةالعرش

العرشعلىوصيةأوكتاىأرملهَ)3(توركيداخانونوأعيانهاالدولةكبراء

أنوالواقعء)4(الجديدالخانلانثخابالتوربلثاىمعلم!يعتدأنإلى

النىوالفوىالفريدا!ركزعلىأخرىدلالةيم!نوركبلاخانوننعيين

الىللمراةامبلِرثلَديرهمعلىايضَاوئأكيذاالمغوليةا!رأةنحثلهكانت

القوريلثاىتاثمكيليثمحثىزوجهاوفاةبعدنانونأيجلسونهاكانواانهمحد

حيده.فىسدوضخهكما،للمغولالجديدالخانواننخاب

كيوكلثوليهالمغوليةالأسرةأفرادبينقوىاتجاههداككانأنهويلهدو

23أصجا،ثهانكاثماى:الجريلى2311-221ص،الثواريخحامع:اللقرشيد(1)

اسْبروهو.وشططأ،لاقثحامأغلبةكلركانانهكيوكعنالجويلىويذكر.232-

كيركوذكران،رالضراءالسراهوثماهد،لأموردصعابممارسةوللرأخوتهمنصدأ

فىفتطاباهئمابهوقد،اوكثاىأاوهتميزكانتالثىالعممحةالأخلاقا!يثصفلم

كديبعبو!ثمخصالىحولهالملناتفى)نغماممهوان،والدعما.بالخمرالثمديدولعه

قط.يبثسملِكنلمانهكارليدىيوحداالهصالسنيرويذكر.الدن!والجعمدستثم

.676ص،تركصثانيرترلد:

.21صه،الداريخفىالمغول:الصيادفواد.د()2

الدراسة.ن!فىالمداسبموضعهنىلدورهانعرضسوت)3(

أبضأ؟222صاج،ثهانكشاى:العويلى2215ص،الثواريخحامع:اللبنرثميد(4)

العرشعلىخانونتورأكيداوصايهَإسثمرتوقد.4.ص،الإسلامىالعالم:شبولر

1245--963سلواثأزلع ( Yi) / . A litم.

-93-

http://www.al-maktabeh.com



بوضوحشَميروقنذاكلَدوينهاجرىالنىالمغوليةالمدوناتأنإلا،فاآن!

يعترضالحاكمةالمغوشيهَالارسثقراطيهَالطبفةداخلقوىحزبوجودإلى

هذارأىوكان،أوكثاىذريهَجملِعوعلىبل،العرشكيوكتوليهعلى

منأولادهدهالىجثكلِزخانآلبطلنرلوىإلىالعرشيؤولأنالحزب

وكان،)1(بعامحنكيوكيصغركانالذىمدكوأكبرهموكان،بعده

ذكرناهالذىالنحوعلى،جدكيزخانابدهآلتالونالحزبهذارأسعلى

اعدامهاتمعددماتلكلمعارضتهاثمدأحياتهادفعتوالتى،فبلمن

الأسرةأفرا؟واجهولذلك.)2(أوكثاىأبداءأبدىعلىمحاكمةبدون

أنالممكنمنكانوالتىالعرشوراثةمشكلةحولصعباموففاالحلامة

أبدائها.بيناهليةحربjلىنؤدى

إلىاللجوءغيرمنالمسألةهذهحلتدَررقدالأمركانوكيفما

هذاحضروقد.)3(للقوريلثاىمجلسبعفدوذلكدهاءأرافةأوالعدف

2(

(r

ايصئا2325صأج،جهانكشاى:الجولدى؟1ص23،الثواريخحامع:الدينرشيد(

فقط.الجويدىنصعلىمطمد،67صه،تركسثان:يرتولد

.a.)IAYL،تركسثان:برتولديؤيده.ص123،الثواريخجامع:الدينرشيد(

منوامهبرالصغبريحضره،مغوليةشعبيةعموميةثمعبةيمثاثةالقوريلثاىكان(

إثثماعهعنيلخلفمنعقاب!لكيزخانوثعل،ألمحغولدولةفىالسلولبةذوى

الهلكيزخانيةالثرراهارثلكيزخانياسافىفصلهوورد.وفاهرمتبوليعذرلاالموت

ارثاهكافةمنابيهياتونكلكيزخان(سؤمنلأمراءكانةفطيلثتىحيث

يدىرفدرايعلىالخانهذهاسرمناسرةكهيركل،اقاليمهاومخطفلإمبراطوريهَ

وكافةالعشائرول!ؤسا.،السكريينالقادةثمععلىأيصئامفروضرحضوره،ابله

الآخرهوعقابهفإنمدهميحضرلمومن.ومونلفبها،لامبراطوريةافاليموولاةامراء

لسلطانصريحةمعارضهَاومخالنةانهعلىيؤخذتغيبهولأن،حيأالثعذيببعدألموت

تخلففمن6مقرهافىالمركزيةالسلطةعلىوالخروجالعصيانمنونوع،المغول

arpini,History,راجع.لإعدامهتمهيدمالعلديةئمحاكمةبتدم of the Mongols
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آلكلأيضَاحضرهكماوالدنهمومعهمتولوىأبناءجميعالاجثماع

نأبعدأخوتهمنخمسةأرسلولكدهبدفسهيحضرفلمبائوأما،جغثاى

العامةالجمعيةهذهوامتازت.)1(مرضهبحجةالحضررعناعتذر

لنفوذالخاضعهَوالشعوبالأجدبيةالدولممثلىمنحضرهنعددبوفرة

عاممدغوليافىعالَدالذىالمَوريلثاىهذاأحيطولقد.)2(المغول

4V f 5 / Aliمعالحالعليهكانمماأكئرههيبهَباحثفالاتام

وصفولديدا.بيضاءخيمةألفىفىالضيوفوأنزلأوكثاىقوريلتاى

يوحدالداترككما،)3(الاجثماعهذاعنالجويدىلداأوردهومثيرحى

وصفَا،رومالباباكممثلالاجثماعلهذاحاضو،كانالذى،كاربيدى

.)4(القوريلناىهذاعنالآخرهوشيتا

الإمبراطو!يةفىالعلباالسلطهَبذلكيعثهرالقرريلثاىف!نكاربيدىذكرلماوطبقا-

فىفثهنطثقالثى.لاتوالهروتوكلاثثماعهذاووحىوصفوهلاك.المغولثة

السثليرةألدراساتإحدىراثعايضئا2335-023صجا،ثهانكثماى:العويلى

37،مجلد،الاسكددريةآدابكليةمجلةاالمِاسا:الغامدىسعدللدكثورالتوريلثاىعن

ومراثع.مصادرعلىمعثمدأ.59-.11

لإندلاعمؤشر،كيركإخثياركانلذلك،172ص،الثواريخحامع:الد!نرشيد(1)

التوريلناىبانوحضورعدممنتضايقكيوكلأنياتومعوالخصوماتالعداوات

الدلِن:رنميد.يعدفبمالبانوالغدربضمرواخذنفسهفىواممرها،قاأنألماخثيارهالخاص

.172ص،الثواربخحامع

(Y)زعمالدينع!هارسلكما،عدهمددوئاأرسلنفصهألعباسىالخلبفةانيتال

.المغوللدتمةوتفاديأيموال!:الخوفبدافعهذاكانرلما،أيضئارسلهقموتإسماعيلية

يوحداوالآخر،قليقياملكهيثوماخوسمبادأحدهماإئدانالسيحيينمنحضرهكما

حضرأنهذكرعددماالثصريحدونيالثلميححضورهماإلىالجويدىوأشار.كاهـييدى

.23-ا023صاج،حهانكشاى:الجويلىراجع،النرنجهَمنرسل"الترتلثاى

.123-023صاج،جها!كشاى:الجويلى(3)

(41.92-8+.Carpini,History of the Mongols, pp-
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وأولادهاهىالحضورأولكانتبيكىسرقويتىأنالجويدىويذكر

بادئ"وصلتحيثالمثوجهغيرالخواتين)حدىوكأنهابموكبهاويصفها

أذنولارأتلاعدنبماوعدةبأهبهوأولادهابيكىسرفويثىبدءذى

أنعلىبيكىسرفويثىحرصمدىيوضحاللصوهذا.6)1(سمص

رزانةمنعنهاعرفولما،وجودهاأنلعلمهاالحضورأولتكون

الثاآنانثخابحولالخلافحسمفىالمؤثرالعاملسيكون،وشجاعة

العديد.

عماالدراسةموضوععنتبعدناعقيمةتناصيلفىالدخولولدونا

الجلسةهذهففى،العديدالقاآنانتخابحولالثو!بلثاىهحلسداخللار

الىالجويدىروايةوتاثمير.للمغولأعظمخاناكيوكانثخابتمالثاريخية

وتدعبمهاوفوفهايذكرحيثببكىلسرفويتىوالحيوىالفعالالدور

نوركيداخانونوأنخاصة،كبوكابدهاانثخابفىلنورأكبداخانون

،العرشإلىبالوصوليطمعكانالذىباتومنشدلِدهَبمعارضهْقوللت

لأسبابكيركبزعامةيرضىيكنولم،جدكيزخانأبداءأكبرمنهكون

الراجحةالكفةيمثلكانبيكىسرقويثىرأىإَنبل.)2(وثقافيةديدية

ايصئا.هوكارملىنصعلىمعثمد،4اص6لاسلامىالعالم:ثمبولرأبضئا-

هذاحضرااللذانر!دىjWlU"،!اللطهم!هيثومأخومممهادمنكلانويلاحظ

مصدرلماهايينويعد،اسفولإلىرحلثهمافيوصفاكدايأمدهماكلدونالتوريلثاى

ذلكفىا!غوللممالكوالحغرافيةةالثاريخدٍالحقالقعنهامةيمعلوماتيملناهائا

.دترثمة،السعدىالىالفردوم!من)يراقنىالأدبناريخ:يراونراجعالعهد.

حاشيةفىالصيادفؤادد.ايضئا5741ص،5491إلتاهرة،ألاثمواربىامينالراهيم

.)2(ح18اص،الثواريخحامعكثاب

.023صا،ججهانكشاى:الجويلى(1)

.انرأىهذافىنؤلدهونحن،4.حى،الاسدشالعالم:ثمبملزرأىهوهذا()1
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دونبالتلميح،الجوينىويشيربل،للمغولفاآنكيوكاخثيارفى

بيكىسركَويثىرأىعلىنزلوافدكلهمالمجتمعونأن،التصريح

علىأحدلِجرؤولم5)1(القاآنيهَعرشكبوكاعنلاءحرلوأولادها

لقسكهامدىبذلكوأكد!،)2(الجويدىتعئيرحدعلى،أمرهامخالفة

الأعظمالخانانتخابأوبتوليةالخاصهَالياساوقوانينجدكيزخانبثعاليم

أدتهالذىالحيوىالدورحولتلكنظرناوجهةويؤكد.)3(للمغول

صاحبالجويدىنصعلىاعثمادلم،القرريلثاىذللطفىبيكىسرفويتى

علىوجلوسهمباشرةانثخابهبعد،كبوكالجديدالثاآنأن،الجهانكشاى

بيكىسيور!وقثيثىعلىالمحثمعينجمبعأمامأئدى،الخانيةعرش

مؤازرةفىالقوريلتاىمجمعفىالقوىوموقفهالورهالهاوشكروأولادها

لأنهم،أبدائهاوعلىعليهاأثدىكما،انثخابهتدعيموفىتوركبداخاتون

كلعنوامثلعوابالياسااسثمسكرافدالحاكمةالأسرةامراءسائربينمن

كيركإخثيارأنشبولرالألمانىألمحزرخويذكر.rrYصاج،جهانكاثماى:العريدى(1)

مسيحيةكانتالثىامهمنبلأئبرللمسيحيةإنثصارلميعدىكانللمغولأعظمخائا

لاسلامى،العالم:شبولر.الفديمةألمغرليةوالثقاليدوالعتالدللأفكاردانثكاسانسطورية

-27Iص،الثاريخفىالمغول:الصيادفوادد.الراىهناعلىويوافقه،4اص

28I.ترليثهتولىلأنذلكفىغروولاهذارايهفىتمانأمحفاكانشبولر(نوالواقع

ثبلفاى.هوأخرمسبحىوزيرتأئبرنحتوافعأانهوثدثمQadagفداقيدعىمسبحى

لمالأمدالتصيركيوكحكمانبرتولد!يذكر.237صاج،ثهانكثماى:المحويلى

برنولدانوالوانع.67ص!ول،نركسثان:يرنولد.لاسلاميةوللعلوم-k)fلل!خيرلميكن

للدورالثعرضعددحيدهفىسدوضحهالذىالدحوعلىهذارابهفىمحفاكان

توركبداخاترن.يهفامتالذىالسياسى

.Irk.23هصاج،ثهانائمكاى:العويلى(2)

وكفاءةعتلمنلهاتوافربمابيكىسرقويثىانالمز،!منأنهالدينرشبديذكر)3(

والسلطانالقاآلةمدصبإلىوأوصلثهم،عمهمابلاءمرنبةتنرقابناءهامرتبةجعلت

.)2Vص،الثراريخجامع:الدينرشيد.نجثفيما

+43-
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بقوانينلنسكهاولولالاهاولو.)1(العرشخلوفثرةخلالطائشتصرف

الذىالعرشحولالمغوللِةالأسرةأفرادبينالدماءأنهارجرتفلربماالباسا

الذى،)3(جلكيزخانأخو)2(أوئكينأمثالمنللطامعينمطمخاكان

وصايهَفثرةأثناءوالغلبةبالتوةالعرشلانثزاعبمحاولةقام

!ئغضونفىأنه8قائلاَالدينرشيدذلكعنوعبر،ثورأكيداخالَون

أخونويانأوتجكلِنأراد،بعدوصلقدكيوكيكنلم،الأحوال

صلابةلولا،)4(هوالغلبةبالقوةالعرشعلىيستولىأنجدكيزخان

بنضلهاواعثرافأالأسبابولهذه.المحاولةن!منبيكىسرقويثىموقف

الحاضر!علىالقاآنباسمالهدايانوزيعمهمةكيوكإليهاأسددامبير

ومعه)مانكما)6(مدكواكبرأبلهاعينأنهكما،)5(الفوريلثاىيمجلس

ا!دعوثلكيزخاناخىقضيةفىللحكملجوثىاكبرالابن)7(هردو

خلوةفثرةفىالمغولىالعرشعلىالاسثبلاءل!محاولةالمثهمنكينأو

ييضفكانواوأ!الا،هابيكىقوخيثىسوراماايقولهالم!لمورخأيضئان!علىوكد()1

وكانللياسامخالفةأيةاليهمنوحهلمانهاذ،فخورش،الروم!رانعى،الوثؤ

حامع:الد!،.رشيدعللأمم!يللى،للآخرينحليلهفىيهميثع!خانكيود

.ص183"اللواريخ

الدينرشثدويصميه.22،922صهاج،ثهانكاثماى:ألعويلىفى)سمههكذا2()

أوثكن.:يرترلدويسميه.17ص!هاللواريخثامع:الدينرشيد.نوياناوتعكين

.676ص،تركصدان:لدAت1

.22صهجا،حهانكثماى:العوللىرص3()

.7Iص!ول،الثواريخثامع:الللأنرفمهد)4(

.34صجا"ثهانكئماى:العريلى)5(

المداسب.موضعهفىبيكىصرفويثىاينمسياتلإخثلافنعرضسوف)6(

اوردا.:برتولدوشممه،23صهاج،ثهانكشاى:العويلىفىإسمهوردهكنا)7(

.676ص،تركصثان:يرتولد

-if-
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كيوكشكلهاالتىالمحكمةنلكأنبرتولدويذكر.)1(العسكريةبالفرة

إذاالاشارةدونالدبلاءبعضىباعدامأحكائاأصدرتفدهؤلاءلمحاكمة

.)2(بيلهممنثلكيزخانشئيقكان

ببكىسبورفوقتلِتىموففحولالدينرشيدلداسافهاروابةولدبدا

عبارةلنايوردإذ،واحدآنفىوالغرابةالدهشةتثيركيوكانتخابمن

وكانتبل،كيوكمنخيفةتتوجسكانتبيكىسرفويتىانمزداها

وذلك،الثصريحدونيالثلميحوذلكالعرف!اوتتاءهأوانثخابهتعارض

لكيوكالأفوياءالمعارضلِنأحدباثوإلىألخفاءفىرسالةارمملتعددما

عنفبهالهنذكر،المغولىالعرث!ارنفاهفىالأفوباهالطامطنوأحد

بخلولااللواحىنلكإلىكبوكمجيئإن"فائلةعليهالفضاءكبوكعزم

كيوكوصوليترقبوصار،ذلكمنتخوفاباتوفأزداد،،خدعهمن

الجويدىروالِةمعتثعارضالروايةوهذه.)3(واحثياطحزمفىخان

الكربيدىيوحداروايةمعنثنقلاأنهاكما،ببكىسرفوينىموفحرل

فبلمنيؤيدهامابوجدلاأنهكما،المحلع!لهذاحاضرلمكانالذى

هعحثىتثفقولا،الحديثةالمراجعحتىولالديداالتىالمصادر

وقعتوالثى،القوريلتاىمجلسفىجرتالثىوالأمورالأحداثمحريات

محاكمةحولألجويطىروايهَانويلاحظ.ء23423صاج،حهانكاثماى:العولهلى1()

الثعببر-هذاصحما)ن!-ايضئاوالثصيموالمراوغةيالضوض)نصمتاخو!دكيزخان

إف!هتالمححمةكانتانايوضحولم،المعثمةألد"وصلتالذى!دىألىيئمدرفلا

لا.أم،علامه

أيضأ:"الجويدىنصعلىمصذ(.676ص،تركسثان:برنولد)2(

402.-107.'D ohsson, Histoire des Mongols, To II, pp

.22iص"الثواريخجامع:الدينرشيد)3(

-16-
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بلفويةمنط!فبةأسانيدأودلةاأبةعلىثعنمدلافهى،كيوكاننخاببعد

.والاضطراببالثخبطتثسم

الدفوذمدى-آخرمرضعفى-لدانوضحالدينرشيدروايةإن

والاداريةالسياسبهْالداحيةمنبيكىسرهْويثىعليهكانثالذىالقوِي

الاي!يرإلجوريهلحثِويه!وأءالآفآحكامئعللنفىئثدخلأجمإن!حلث

هـ/963-)626قاإؤونفممه!)1(ايىكثايجمه!فيذلكولمللالبغوليه

924 - 9122 ?/ rYA)سرقويتىنعيدنإلىالدىفثشيررشثد.ام

!دكزخان)خثارالذىاوكداىيطعر،5-94ص"اللواريخمامع:الدونرثميد(

الشاطمنيهاثمثهرلماعليه!دكزخاناختياريقعولم،)خوتهانكىالحكملىلثخلفه

صاحبويروى،والصلاكةألطبملالردمنايصئاورثهلمحايل،العاطفةوشدةوالفؤ

!ممملمهنالمعاملةطببالخلقنيلكريمأمد!كانأوكثاىأنناصرىطهتاتكثاب

ومولوىناسوليىولعنشر،ناصرىطبقات:العوزثانى.لتامأثغلاىأخيهعك!مد

ولالمانالثمماطةيضئاصفاتهمنوكان.382ص،ام64Aك!ة،حسينخادم

)حماعرغمأنهالمغولمؤرخويذكر،والسخاهألعانبولينألنمديدوألمزحالئمرابعلى

أنهلحعةعدهوالاعثذارالللحىحاولانهالاللمفولأعظمفاأننصبدهعلىألفوربلثاى

(03-92ص"الثواريخبامع:الدلهنرثميد.الخطيرالهدصبلمحرلىموهلغير

.11صا،ألمغول:العريلى.د(111ص،الثاربخفىالمغول:الصيادفؤاد.دايضئا

الدظممنإقثباشاالدولةونوح!دلاداريةالدظم)دخالفىأكهرالفضلا!بهل!ربم

والذى،نيلمنثلكيزخانانلرحهالذىالموضعفىللمغولحانمروانائماه،الصيلية

دالغ(معسكرأو)اللاطيالئاواوردوياليقمدثلةي!سمالمغولالدركعنمووفأكان

اخثيارمنالعكمةوكان.فراقورمثدالمنلفرلهانظرلمفرانورمي!سمعرفظوالص

الأصلىالموطنيينيلصلةنوئيقوفىملنول!الادارللمنولكحاضرقرافورمموقع

وايميل.إرنشنهرعلىاوكثاىافطاعولبنوكروليناونونمدايععدكدكيزخانلآل

بلاءحولالثفصيليةالعويلىروايةوراثع.3اU.4اللراريخثامع:الدينرشبد

-182صاج؟جهانكشاى:الحويدى.حاضرةلهاأوكثاىراتخاذقرافورممديدة

12-122ص،الثاريخفىالمحغول:الص!ادفؤادد.أبصئا،921 r.العريدى:هـد

بذكرها.لمومراجعمصادرعل!معتمد(.165-164صالمغول
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موضعوفى.)1(ايرانأقاليمأحدعلىبيكهويسمىالأمراءلأحدبيكى

مراكزافامةعلىللاشرافجيقةبصمىأميربنعبينفيامهاإلىيشبرآخر

.)2(أفصاهاإلىأفصاهامنالمغولوممالكولاباتكللربطللبريد

لسرلَويتىوالممتدالكبيرالدورعنالحديثهعرضفىومادمدا

السياسىالدورالىلدشيرفليِلأنثوفففسوفأوكثاىقاآنيةأثداءبيكى

أثداء،)3(الخطابلادموطدهاوكانبيكىأببقةشقلِتثهابهفامتالذى

المغوللحاضرةالسدوبةزيارنهاوعددفرافورمفىبيكنى!مرفويثىوجود

والتمثعأوكتاىللالَاآنوالولإءالطاعةفروضوثتديمشتيقثهامعللتشاور

أنأجلومن،)"(عادتهاعلىجرياوالممرابالولاثمفىبالماثماركة

أبيئهابنمنجعلفإنه،وشقيقثهابالكىلسرفويثىاحترامهالفاآنيظهر

كانوالذىبالقاآنألخاصالطاهىأى)6(باورجىأو)5(باروجىبيكى

انفردالذىا!غولمؤرختعبيرحدعلى)7(أيضنأبدفسهالشرابلهيقدم

.94ص،الثواريخمامع:أللقرشي1()

.45ص،اللواريخثامع:الدينرشيد(2)

الوحيدا!ؤرخهواللينرشيدانويلاحظ.ص63،الثواريخحامع:الدقرشيد)3(

ياثميراللدِنلرشيدنصولديلا،!كىابيتة!دورألخاصةالروبةهذ.يذكريننردالذى

.79ص.التواريخجامع:اللىرثميد.ثلكزخانزوثةكانتنهاالى

.1ru--اللواريخحامع:الدقرثميد()1

.63ص.123،اللواريخحامع:الل!رشدد)5(

.25صه،الثاريخفىالمنول:الصيادفوادد.فىألوظيفةهذهإسمهكذا)6(

فد)باروثى(الرظيفهَهذهانويلاحظ.63-62ص،اللواريخثامع:الدينرشمد7()

ضمنالأولبيبرسالظاهررأسهموعلىالمغولعنالبحريةالمعاليكسلاطيناخذث!ا

صاحبهاوكان،خاشاهالشرابشداباسمصاحبهاوعرتالسيوفارلابوننائف

.طبلخاناهيكونوتارةمقدمأصاحبهايكونوتارهالمملطانيةخاناهمثمرإبعلىيشزف

الوظانف!أحدتعثبروهى.ث96صرجه،2أص4ت،الاْعشى!سب!!:التلتشثى
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هدىهلىنأكيدوهذا.الروايةهذ.يذكرا!ورخينهنفيرلون

وايلها.!نولثة!رأةلههالفلعتالثىالفريلةم!نة

9A6عاموفاته3أوكثاىالفاآن!رض!كىاليثهدورويهدأ r/

لاتفاقعلىدرحاهتوفاتهانالل!رشيوينكر.

الئمرابهنكأسأالثهيفلماان،الناآنحى4jوييلهاالصونييكىيون

وسرعان.)؟(الثمرابفىلافرولسبنالموهوئوفىئمدفرههالذى

الئ!نؤفاةيانولأصاه!خوفونيضفلمنالاثهامددعلظرتها

الصرواللهاييكىهنكلونوا،طمةكرروسةدنتلوكلا!

الاللةل!هنىالمهنلم!ألمحىهوو!نى!ععلهلعمالأنون!ثلله

م!اللورالىوهلةلأولنشيرفدالرويةوهنه.)2(وففهألىفي

لألخمالناأنياغليالحصللنممهاسهتنهاللرحة!نولمةهر!

.الفاأنينثلوايلهاالصغرىييكىألىوههالذىلانهامنالدهمدلافى

ثا.ت"ييكىايينهيأنالل!رشيدأوردهاالعدارألصأنوب!حظ

كانالذىابلهامعولالانناق.الفاأنثلو!ننعشراللاللةالسلةفى

لافراطبسببنانموهوفثوفى،كاسَاأنفالأوكلاىفلمتطاهفايعمل

وابلهاييكىالىالموجهلانهاميصدقنوحىند5)3(هالاثمرابفى

هوئريتمظاهراحدولتللالهعريةالسالملهللولةلإدارىالللظممفىالسدعدلة-

ردمعندلىصدلاطزات.مصرفىلأودىهمالددهدلودةلالارىاللطامطىمضلة

ملىمململأ.63-62ص5وثافيرقهامصرفىالممرليةالطوالف:لوارصلاحد.

مصالرومريمع.

.ص63،اللوال!مامع:الد!رضد(1)

.ص63،الثواربخحامع:الل!رشيد2()

.ص63،لللراريخحامع:الد!رئميد)3(
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الروايةهذهذكرتهمانصدقلاأنداإلا،لهالعممفعلابدسالتاآنباغثيال

لأنهوابلهابيكىإلىوالأمراءألخواتينبعضمنالموجهالاتهامذلكولا

ننسهالدينرشيدوأنخاصة،مدطئيةأسانيدأوادلةأيهَعلىيعثمدلا

فىالافراطبسببأوكثاى()أىفتوفى"بتولهالعبارةنهايةفىاسثدرك

الثاآنكانكيفروايثهمنآخرموضعفىيذكرانهكما.،الائمراب

فىيسرفوكان،الخمرعلىوالادمانبالشرابحدأقصىإلىمولعَا

المثرلينلأقربحثىلِنسِمرلِكنولم،يومبعديومَاضعفأفيزدادذلك

كبيرةثهودمنبذلوهمارغم،الاثمرابمنملعهأصفيانهحثىأوانيه

إلىلأمروصلأنهننسهالدينرفميدويذكر.)1(دمانهادوناللحيلولة

يدعهلابحيثأوكثاىلمحرافبهَالائمحدةباسمأمبرلمعينجغثاىأخاهأنحد

المسدتحنظالأميرذلكأنورغم،امؤوسمنمطلَاعددلمسوىيثلاول

ألمقربين،خواصهمنننسهصيرحثىويدادمهللعَاآنالاثمرابيقدمصار

.)2(،فاثدةأيةإلىتؤدلمللثاآنملازمثهأنإلا

الانهامذلكمنالقاآنباورجىوابدهابيكىأبيعَهبراءةلداويؤكد

لأوكتاىالرضاعةفىأخاكانالذىنويانايلجيداىأنللقاأنالسمبدس

وابلهابيكىأبيفهعنللدفاعتصدىالجلائرلفبيلةالكبارالأمراءوأحد

بيكىأبيقهابنأن(الهراءالكلامهذامااقاثلاَالانهامهذاودحض

،الاثمرابفىيفرطدومَاالقاآنلاندائمَاالشرابيفدموكان،طباخ

بفعلماتأنهونئولالقاآنإلىنسيئبأنلأنفسدانبيحفلماذا

بألاوهددهموالأمراءالخواتينحذرأنهبلبهذايكنفولم.الآخر!ه)3(

.62ص،الثواريخثامع:اللقرشيد()1

.62ص،ألثواريخجامع:الدينرشيد)2(

.ص63،التواريخجامع:الدينرشبد)3(
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ولذلك.)1(غيرهحديثفىيخوضواوأنثانبهالحدبثهذافىيخوضوا

مؤرخأنويبدو.وابلهاالصغرىبيكىةبراهالرضاعهْفىالقاآنأخرأكد

وابدهابيكىببراءةأيضَاهومقتلغأكانالحادثةهذهلداأوردالذىالمغول

نصدىالذىنويانايلجيدا!أنروايتهمنآخرموضعفىيذكرلأنه

الافراطهوالوفاةسببأنصكرف،عافلارجلاَكانوابدهابلِكىلثبرثه

علىولالآتكونالشرابفىالأفراطعالَبهوأنعلبهوالادمانالشرابفى

الافراطبأنبرترلدالروسىالمؤرخرأىمعبذلكونثنق.)2(صاحبها

.)3(القاآن!وتالرثيسالهمببهوكانالائمرابفى

بعضفبلكاجاءقدوابلهاللهيكىالاتهامهذايكونأنوالمرجح

وابنالصغرىوشتيثثهاوأبلائهابيكىسرقويثىعلىوالحاقدينالحساد

المغولعةالدولةفىتحتلهاكانتالثىالنريدةللمكانةنظرلمفمفيقثها

سمحأنهلدرجةلهادائمأأوكثاىالتاآنيظهرهكانالذىالكبيروالاحثرام

العدبدفىيسثاثمبرهاوكان،المغولبةالامبراطوريةأفالبمولاهبثعب!لها

بيكىسرفويثىئجرؤشئيقهأنيعقللاأنهكما.)4(الدولةأموره!

أخنهاونفرذمكانهضلِاعيعدىذلكلأنالتاآناغنيالعلىوابلها

فىنفسهابيكىأبيفهونفوذهكانهضياعثم،ناحيةمنبيكىسرقويتى

الأمريلثهىثم،ثانلِةناحيةمنالمغولىالفاآنلدىومكاننهاالخطابلاد

ثالثة.ناحيةمنالمغوللِةالباسالقوانينطبناجميعأباعدامهمذلكبعد

.ص63،الثوا!يخثامع:اللينرثميد()1

.ص63،الثواريخثامع:اللينرنميد2()

احببهلحقتاوكثاىمرتمنقليلبعدأنهويذكر.67اص،تركعملان:يرتولد)3(

.بأطفالملهايرزقلمأنهمنرغمأإليهزوثاته

.94،54ص،الثواريخجامع:اللينرشث4()
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عافلاتإحدىبيكىلسرفوينىالحفيفىالسياسىالدورأنعلى

ابلهاتوليهعددبثضحإنما،)1(المغولمزرخفولحدعلى،العالم

وفاةفبعد.م(1257-0125هـ/655-)648القاآنيةعرشمدكو)2(

العرشفىالطامعونكثر،ام924هـ/647عامأنفاأنكيوك

الاضطرابإلىالمغولأحواللثعودأوكثاىعهدفىكانمماأكثرالمغولى

ورائةمصألةولثحاطالراحلالخانيخلفمنعلىنزاعوحدث،ثانية

بينمنبكنلماذ،والصعولاتألمشحلمنبعديدالثانيةللمرةالعرئ!

يزيدماخاليأانقاآنيةعرشليظل،الدالوبحولهنلثفمنثلكبزخانال

أنإلىالحكممهامبمباشرة)3(كيوكأرملةفيهافامتونصفعامأعن

.)4(جيدلَاىالدصرانىالوزيرذلكفىيعاونهاالجديدالخانبلثخب

الظروفحولكثيرةبثفاصيللديداالثىالمغولبةالمصادرحنلثوند

وحولالمغولىالعرشعلىجديد،قاآئامدكوبانثخابأحاطتالثى

حبانهعلىوالثآمربلفاآنأاخثبارهدوياللحيلولةحبكتالثىالمؤامرات

.791ص،الثواريخجامع:الدبنرشبد(1)

المصالريعضفىيكثبفهوالقاأنهذااسمرسمحولكبيرماخلاف!المصادر)خثلنت)2(

المفولمصادرغالب!ةانعلى.ومانعومونككا:الآخريعضهاوفى،ومونكامدكو

.&ع:الد!رشيد.الدراسةهذ.فىعليهسرناالذىالرسممدكورهواسمنحتنكهه

ابن1425صاج،ثهانكشاى:ألعويلى1025-91،002م!ول"اللواريخ

:الصيادفؤاد.دايضأ261صا58915ييروت.ط،الدولمخثصرناريخ:الصرى

ملكوفيكبإسمرسمفىالحديثةالمراثع!اخثلفت،13صرول،الثاربخفىأسنول

ألعالم:شبولر.مونكويكبوأحيانأ،ص683،تركسثان:برنولد.مونكوأحثانأ

عليه.)عثمدالذىالمصدريذكراندون.24ص"الاسلامى

الدراسة.!همنا!داسبموضعهفىخانكيوكأرملةدورعننثحدثسوف)3(

.68أص،تركسثان:برنولدأيضأ،237صجا،ج!نكشاى:الجويدى(4)
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المريروالصراع،)1(بيكىسرقويتىولوالدتهلهالمعارضينقبلمن

أنبدلأأوكثاىذريةفىالقاآنيةعرف!يظللكىالخفاءفىدارالذى

.جدكيزخانأسرةفىاللانىالنرعيمللونالذينتولوىأولادإلىيلثقل

وانخاصةالأحداثهذهكلذكرفىالاستفاضةشأندامنبكنلمولما

الدين،ورشيدالجويدىذكرهلماوطبفَانذكرفإندا،بذلكيضيقالمقام

منالملثخبونوجد،المَاآنىالعرشحولالدسثوريةالأزمةهذهظلفى

العرث!فىأوكثاىفريةحقتخطىفىالحقلهمأنجدكيزخانال

انولما.جوجىنسلأى،اكبرالابنذريةبحقوأعثرفوا،المغولى

أورداالأكبرأخاهأنعن)رغغاثوجىآلرأم!أنهبهمعثرفَايانوكان

ألخانيصبحأنفىيأملكانوالذى،)2((الحياةفيدعلىبزاللاكان

انثخابفىباتوبأهملِةاعترفواالمالكالبيتامراءفإنولذلك.الأعظم

فميخأباتووكان.)3(سلأجلكيزخانالأفرادثبربوصفهالجديدالقاأن

بيتعلىالزعامةلبانوأضحىولهذاجوجىلأسرةوعملِدلم،معظمَا

1(

2(

3(

3012-1730791-172ص،الثواريخثامع:الدينرشيدراثعللإسثزادة(

5ا-024صاج،جهانكاثماى:الجويدى 2 tطاللولمخثصرتاريخ:العثرىالن.

،وصافتاريخ:الحضرةوصأف45!ك!ه،م)Ai-هـ/803I!روتصالحانى

578ص،AاMبمباى - OYI

الذهى.الأوردويخاناتثلكيزخانألنممبفمجرةراجع(

42.صجا،جهانكائماى:العويلى9915-91مرول،الثواريخثامع:الدينرشيد(

انذكرعددماواحدآنفىوالحيرةالدهشهَتليرالعويدىروايةأنيلاحظ.24-ا

يعدألمحغرلىالو!قحولالأمورواقرار،العديدالتاأنلانثخابمفاوضاتهبهدأباتووهو

ض!بمعاونةألحكممهاممباثمرةمدهايطلبكيوكارملةألىارسل!نهف،كيوكوفاة

أممرةونبلاءأمراهمنطلبالوتتنفسوفى5ألحديدالخانإنثخابحثىالبلاطرجال

خلوهافثرةفىالخانيةعلىبالإشرافبيكىسرفويثىوتفويضبالحضورجدكيزخان

.24.صجا،ثهانكفماى:الجويلى.الجدبدالحلاممن
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ولايةمنأوكيتاىأسرةاستبعادعيديهنصبليجعلجدكيزخان

سنهبسببريمافاآنأانثخابهقبولفىترددقدباتوأنويبدو.)1(العرش

،لجثكيزخانالأصغرالابنثولوئأبداءأحدللانثخابوفدم،ومرضه

علىبانواخنياروقعوهكذا.الظلفىقابغااللحظةهذهحثىظلالذى

هؤيد(،شجاغانشيطأوكانعمرهمنوالأرلصِنالثلاثةفىوكان،مدكو

منكووعمل.)2(روسياعلىحملانهفىواشترك،الدوامعلىلباتو

فعلمماأكثركبير(احنراهَابانونحوفأظهربيكىسرفويثىأمهبوصية

حولهمنأننضوقتفىمرضهفىعيادتهمدهوطلبت5يلأمراءبقثة

ذكرعددماذلكعلىالمغولمؤرخويؤكد.)3(المامةالأسرةأفراداقية

بذهبوالنالآخروقمادام"مدكرفاآنلابلهافالتبيكىسيورفوفثيثىأن

بحجةابيهبالذهابأنتفبادر،ومريضالعميعسيدوهو،باتوإلى

بائوفبايعه،والدتهلدصيحةوفقَاهداكالىمدكو،.فذهب)4(عيالنه

2(

3(

4(

iلأبلاءلبربوصنه!دكيزخانامبراطوريةداخلعاليأغيرمركز(بانوثمظوقدهنا

عاصمةعنبعدلمواكلرهاألامهراطوريةأقطاراوصعصاحبوهو،سلأثلكيزخان

،تركسثان:برتولد.العرشمنمدكولتكينعنالأولالسدولاخير،ولوصفه،المغول

,IAI.،ذكرعالدماذلكعلىالمغولمؤرخويؤكدرولروكوليمروايةعلىمعثمد

.هوتدصيبهمالملوكتعلِينفىاليههـدرجع،الأمراهمافةوعميدلممعظمأبانركانأأن

.172ص،الثواريخجامع:الدينرثميد

بملكوألخاصةباتوذكرهاالثىالأسسراجع.991ص،الثواريخثامع:الدينرثميد

جامع:الدينرشيدذكرهاكماالخانيةلمثصبمدكرقاآنرشحأساسهاعلىوالثى

.Mص،ألثواريخ

(VYL،اللأواريخجامع:الدينرنميد IM.ا

فىلذلكشابهةعبارةالدينرشيدذكروفد.172ص،التواريخجامع:الدسنرشيد

الثواريخ،جامع:الدينرشيد.الألفاظبعضفىإخثلفت!انكثابهفىآخرموضع

.991ص
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فدمدكوأنذلك.)1(القاآنيهَعرشعلىواجلسه،لذلكوفاقاجزاء،

علىزد،)2(جنكزخانويارليغياساباْذنيهوسمعرأسهبعيدىأبصر

فىإليهأولادهوأفربثلكيزخانلورثوارثَائولوىابنأنهذلك

.)3(حياته

سرقويثىبهفاهتالذىالحيوىالدوراسثعراضفىنفمرعأنوفبل

والثعاونبالائفاقفاآنمدكوابدهاانثخابلدعمالأجواءلنهبدفىببكى

بيكى،وسرفويتىباتوأنتوضحهامةنقطةالىناثميرأننود،باتومع

يل،ثلكبزخانوتعالعاللِاسابقوانينلنسكهاأسغولمصادرأدعتالثى

فىونعمفهاخاصةبصنةبيكىسرفويثىننئهمدىالىالمصادروتفمير

قد،)4(المالكةلأممرةأفرادبتيةمنغيرهادونبهاولتسكهابلالياسا

جهودلمبذلاعددهاالحائطعرض،ولانوهىالفوانينب!ذهضربت

ننوذفوةمدىويؤكد،العرشعلىووضعهملكوثاآنلانتخابهضلية

الامبراطوربةفىالأمورمفدراتعلىوسبطرنهاالمغولبةالمرأةن!

كمالمدكواخثيارهفىاسنددفدباتولِكونأنالمسثبعدفمن،المنوليهَ

يرثبأنيفضىالذىالمغولىالعرفعلىالدينورشيدالجويدىيقول

ماأى،بالمحيراثتختصالفاعكةهذهوكانت،الأبمفرالأولادأصغر

Iص،الثواريخجامع:الد!رشيد(1) YY..

اج،ثهانكائماى:ألعويلى9915-91!ول،اللواريخحامع:الد!رشيد2()

LJA42ا

(r)72ص،اللراريخثامع:اللينرشيدI.

بمتثضىالسيرفىسثمرينوأبلاةهابيكىشورفوقثيدىظلت"المغولمؤرخيتول)4(

الثواريخ،جامع:الدينرشيد.والثقاليدالعاداتشعرهفيديدعاوزواولم)المياسا(الياساق

.17صرول
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إرثبهاالمرادلِكنولم،)1(شخصيةوممثداتمناعمنالميتيخلفه

أىالسياممىالوضعهوارثبذلكألمرادكانإذاوحثى.السياسىالوضع

بلمدكوالىليؤوليكنلمالحقهذافإن،القاآنيةعرشوراثةفىالحق

بوقا.أريقالأصغرأخيهإلى

،أوكثاىآلبدنشديدلمسخطامدكوباننخاب)2(بانوفرارآثارولئد

منالأمراءوغالبيةييسومونككاجغثاىألويرأ!هذافىاليهموانضم

،كلِوكأبدىعلىأذىمنبهلحق!افراهو!وعدافبماثغثاىييت

أوغلقداقالمدعوأوكثاىابنمثلأوكثاىآلمنالبعضاليهانضمكما

حربشفاعلىالبلادوكأنبدابحيثالأموروتأزمت.)3(وأولالكوتان

أولانتخابألمعارضينالأمراءمناثدينفامعندماخاصةطاحدةأهلية

مدكوقاآنمنللثخلصمؤامرةونافوبثدبيرخواجهوهمامدكونرن!يح

فىأخمدتالمؤامرةهذهولكن،الداخبيناخثيارعلىوللثأثير

بذلتعامينمنبالَربهاالدسثوريةالأزمةهذهواستمرت.)4(مهدها

الخانلِة،عرشمدكوارتقاءلثأمينمضديةجهودلمبلِكىسرقويتىخلالها

التحركوقررت،المالكةالأسرةأفرادقبلمنمعارضةلألِهَنهايةووضع

الوقتاطالهَيؤدىأنخشيتلأنهاarylهذهلكلنهايةلرضعبدمرعة

لقامأ،مدهحرمانهإلىالمغولىالعرشتوليهفىلابدهاألمعارضينوازدياد

.991ص،الثواريخثامع:اللقرئميد(1)

(Y)للمسلمين،وحمالِثهباتولدىكانالذىالليلىالثسامحروحعلىالعوزثانى!للى

.الاسلاماعثلقأنهبظنالبعضانبل،وموننونوائمةمصاثدممثداتهفىوكان

.604ص،ليس-نمماوناثمر،ناصرىطبتات:الجوزحانى

اج،جهانكشاى:الجويدى2025-172،102ص،الثواريخجامع:الدلِنرشيد)3(

الدين.رشيدنصعلىمعثمدلم.682ص،تركسثان:برتولدأيضأ،24اص

.242-42صاجا،جهانمشاى:الجويلى(4)
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لهالمحامغوليةأميرةوأعظمالكرايتفبيلةملوكآخرأخىابلهباعتبارها

،الأمرر)1(بعوافبوتبصر،راجحوعتلنادروحزم،ممثازةكناءةمن

،مدكر)2(ابلهالانتخابالمغولوالحدودالأمراءأغلببةاسثمالةعلىعملت

والأفاربالعشائراسثمالةعلىوحرصت،وتصادفهمتودهمفكانت

والأجانب،العساكراستمالتجودهاولبذلها.)3(والهداياالثحفبثقديم

كبوكوفاةبعدالدا!كثرأنبحيث،)4(ومؤيدبنلهامطيعينوجعلثهم

.)5(مدكوقاآنالأكبرابلهاالىألخانبةنفويضعلىكلمثهماتنفتخان

وأخذ"بتولهكثابهمنآخرمرضعفىالدينرشيدذلكعنوعبر

وندعوهم،والحفاوةاكلفانرتجاللطفالأداربثسثمللببكىسيورفو!تبثى

أصرةأبلاهوهمهدكولانثخابأسعارضينوحثى.)6(النوريلناىلحضور

نرمملكانت،جغناىوابلاء،يبسومونككاولورىرأسهموعلىأوكثاى

والهواعظالدصاثحثجدلمولما،والمولاةوألمراعاةألموادعةبطريقاليهم

لعلهمعلبهمالحجةوافامهَوالوعبدالوعدسببلعلىبالرساثلإلبهميعثوا

7)وبالرفقيدزجرون ;IJI-Iii).

لغكلتعفلهاورجاحةودبلوماسينهابيكىسرقويثىجهودولفضل

1(

2(

(3

4(

5(

6(

7(

.791ص،التوارلخثامع:ألدينرضد(

25،اYVUa،الثواريخحامع:ألد!رشثد( 1 iالدولمخثصرتاريخ:العلرواين،

.4ص!وله

Iص،أللواريخثامع:اللينرشيد( iv.

.791ص،الثواريخثامع:أللينرشيد(

اج،جهانكشاى:الجويلى،891-791ص،الثوا!يخثامع:اللينرشيد(

.91ص!ول

.02أص&الثواربخجامع:الدينرشيد(

.02صا،الثواريخثامع:اللينرشيد(
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هـ/648عامفرافورمفىالتوريلناىبحضورالأفرادضكالبيةافداعمن

عرف!اعتلاءهرسميَاوأعلنمدكوانثخابنمفيهوالذىام025

مدكواعتلاءأنالاجلاءالمحدئبنالمؤرخبنأحدويذكر.)1(الفاآنية

وجغثاىأوكتاىأسرةأمراءبهأطيحعسكرياانقلابأبعثبرالناأنيةعرش

نولوىابناءإلىأوكثاىبيتمنالحكمانثتلولهذا.)2(العرشتولىمن

.جلكيزخانأسرةمناللانىالفرعيمثلونالذين

عرث!تولىتدملكوفاآنانالكبارالمحدثينالمؤرخينأحدوينكر

لذلك،طبقَا،باتووأن،معهالسلطةباقثسامباثونمرطمدنذ(الخانية

وفاةبعدوأنه،يالكاشبحيرةغربالراقعةلأئاليمي!دارةسثئلاأهنحى

الامبراطوريةفىبالحكممدكواننردام255هـ/653عامياتو

اسثاذنافبلمنالرأىهذام!تقبلالصعبمنأنهوالواقع.)3(المغولية

مدهاستصَالذىالمصدرلدايذكرلموأنهخاصةالعريدىالبازالدكثور

الاط!قعلىلَشرلملديلاالتىالمغوليةالمصادرانكما،الرأىهذام!

افثسامعلىوملكوفاآنبانوبينانفافأهلاكأنأو،الروايةهذهم!إلى

صحيحأالرأىهذايكونوربما.الفاآنيةعرشمدكواعثلاءعددالسلطة

)1(

)2(

)3(

-202ص،الثواريخجامع:اللينرشيدرلععالقوريلثاىنىدارعماللأصثزات

ويسمى.26اص،5891ييروت.ط،الدولمخثصرناريخ.العهرى!دن3025

مثكو)نثخبالذىالتوريدثاىتاريخحعلانهويلاحظ.مونككامدكوي!سمالعلرىلذ

مصادرتواريخفىحاءمابذلكريعارض.ام251هـ/964عامالآخررسع9فى

هـ/648ادحجةذىفىمدكوو)نثخابالترريدثاىهذاعتدانعدىلعمصالدىادنول

روايةيؤيدبرتولدأنويلاحظ02ص3،الثواريخحامع:الدينرئميدمللا.ام025

يرتولد:.حواشبهفىذلكإلىيفميرلمانهمنالرغمعلىالثاريخهذاحرلالعبرىالن

.682ص،نركسثان

تأ.35داأس!33جروسيهراىعلىمصدئ!اج791ص،ألمغول:العريدى.د

.يذكرهلممرجعاومصدرعلىمعثمد،.صط،91،المغول:العريدىد.
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وكانتومدكوقاآنباتوبينسرىاتفاقلوجودضمديَابذلكيشيرلأنه

لديهكانالذىبانوأنأسا!علىالانفاقبهذاعلمعلىبيكىسرفويثى

يحولافدوسدهمرضهأنورأى،الأعظمالخانيصبحبأنكببرطموح

نرشيحهفىومؤازرتهلمدكوالسباصىالعوننقديمعلىوافق،ذلكدون

ببنفلِماالسلطةافنسامعلىبيكىوسرقويثىمدكوموافقةممَابلقاآنأ

بحكمهاوأنبالكاشبحيرةغربالوافعةالأفاليمإدارةبمدحهوذلكالاثدين

يويدذلكفإنصحبحَاالاحنمالهذاكانداذا.مدكوالناآنعنمسثنلا

ماأيضأالرأىهذاويؤيد.العريلىالدكثورامبيرألمؤرخساثهالذىالرأى

رولروكوليمروابةعلىمعثمدلم،بارثولدالروسىالمؤرخذكره

بهاأنفردالثىالأوتوقراطيةالسلطةمدكوبثوليهأنه،الفرنمميسكانى

أعفبتالتىالمالكالبيتلأفرادالعماعيةالسيادةثم،قبلمنثلكيزخان

المغولامبراطوريةفىالمزدوجةالسلطةمنضربأيمثلذلكفإن،مونه

أنكما5:لرولروكننسهمدكووفال.بائوولبنبيدهأىمدكوحئمنحت

باثووسلطانسلطانىيمثدكذلكمكانكلعلىشعاعهاندشرالشمس

.)1(،الأطرافجميععلى

لفبعليهايطل!أنت!ممتحقأنهاهذابمولَفهاسرقويتىأ،صدتولذلك

دورعنالجزثيةهذهنختتمأنوقبل.،والتاآناتالملوكصانعهَ"

علىمدكوفاآنجلمم!أنبعدأنهإلىناثميراننود)2(بيكىسرقويثى

بالنآمرالمثهمينالأمراءلمحاكمةكبرىمحكمةعفدأعقبهالخانيةسرير

رولرك.روالِةعلىمعثمد،.ص،68،تركسثان:برتولد1()

اندابلالحدهذاعدديلثهىلمبيكىسرقويثىدورانإلىنئميرأنللنايةالمهممن)2(

المجثمعفىالمغوليةللمراةالحضارىبالدورالخاصهَالجزثيةفىلهالدورأخرمملثعرض

.بمكانالأهميةمنوهوالمفولى
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ألقاآنحاكموقد.)1(أوكثاىأسرةافرادبعضومدهممدكوحياةعلى

قادةولعضواللبلاءالأمراءمحاكمةوترك،الحاكمالبيتأمراءبدفممه

مدكاساراليرغوجىأواكبرالتاضىالىالعسكربةالفرقرؤساه

ولاعدامشبرامونأوأتابكمرلىبانثحارالمحثمةوانثهت.)2(نويان

الأسرةأمراءولتيةشلِرامونعنالعنوونم،)3(أميراوصبعبنسبعة

يأمرأنمنأعوامعدةبعدمدكريمدعلمهذاأنغير5)"(المالكة

.)5(الماءفىشيرامونياغراق

الحديدية!االمرأة،!"توقَ

امه644!/1963-1241-245

بيكىسرقويثىبندهاء،ِكبركانلتليير!-آيخر-لاهرأةولديدا

ونأئيرهانفوذهامدىلنئهيدالأساليبكلاسنخدهت،لهامعاصرةوكانت

المشلالمنالعديدواجهت،المغولىالعصرفىإلممياسىالمعالفى

سيهلر،الغرشووضعهجدبدفاآيئ!نجثخآبخولزونجقآوفابعدوالععَبات

ثتسمأساليبتتبعلعهـ.ت!ورخ،س!العِر!ثنعليابلهارفعأجلومنأليغولى

الدحوعلىأخرىمرةالدمِاءويمَفكوالقتتنق،مرةوالدهاءباِلحيلة

اللواريخ،جامع:ألدينرثميدtouتلنيذهاقيواثاثمافهاالمؤامرت!منللأسثزادة(1)

كثمكبصمىسانسالمؤامرة"هذهاثئمفالذىانالروالِةونذكر.121-25صه

التلقلى.نمثلةمنالقوفمعى

.902-2!ص!ول،الثواربخثامع:اللقرثميد2()

,D'ohsson,ألِضأ12.1ص،الثواريخحامع:الدينرئميد3() Histoire des Mongols

5+.."ول926

.421-213ص،الثواريخجامع:الدينرشيد)4(

0.1،الثواريخجامع:الدينرشيد(222صاج"جهانكشاى:البويدى)5( YAUاما

Grousseيأراجع.والحبسوالدفىوالثشريديالقثلالاثمديدل!إنثفامتعرضفقدالباقى

341-034,.R.'LEmpire des Steppes Paris,4891 pp.
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بالثسلطألصنَالصفهاواللىاليغولمصمادي!وأكدلهبهاعثرفَالذى

أنلمكنبحيثأد)1وفالهَبعدحثىأأوكتايالفاآد!حياةفىسو!الشديد

)2(نوراكبداخانونوهى،الوسبلةثبررالغالِةمبدأأعمالهابدطلىجكلى

فىالوحيدةالمغبرليةالمر%ةوهى،)3(جدكبزخانبنأوكثاىزوجة

موتعددالمغولىالعّرف!علىمرتينالوصايةنولتالتىالمغولىالتاريخ

.4(آالمغولمصادرغالبيةأوضحثهالذىالدحوعلىالأعظمالخان

!بينوالذىالقلبالقاسيةالمرأهَت!هارسثهالذمىألخطيرالدورإن

فىئثدخلكانتعلدمافاآنأوكئاىزوجهابعهدتبدأسطونهامدى

نلكويتمالد،المغولبهَألامبراطوريههدهانثكونالثىالأفالبمولاهنعبين

نظرلم)5(العجمىوالعراقخراسانلادارةالأ!يرانىأغاارغوننعيَيدهافى

اج،حهانكثماى:الجويدى515صطر176ص،الثواريخحامع:ألدينرئ!يد(1)

.(YYYL.

.17م!ول،الثواريخثامع:الدينرثميد2221صجا،ثهانكائماى:ألثويلى()2

اج،:جهانكثماىالعويدىفىتورأكيدافهىرسمهارسمفىالمصادر!اخثلنت

22.rte،دأخذ.17صلا،الثواريخحهامع:الدينرشثد.خاتونتوركدةأيضأوهى

،671،نركسثان:برترلد.توركيدةفيكتبهاطنبفتغييرمنالرسميهذابرتولد

الثاريخ،فىالمغول:الصيادفؤاد.دمثلالرسم!هذاالهحدثلنا!ؤرخينبعضلهـيأخذ

.04ص،الإسلامىالعالم:شهولرأيضأ2111ص،المغول:ال!يدى.د،Irصه

فىالمغوليلسا.يثعلقفيماالزملىيالثسلسللالثزامالامكانقلرحارللاانلايلاحظ3()

لأن،الزمدىيالثسمملنلثزملاجعلثلااحيانأالدراسةطبيعةانلا،السياسأسعال

الذىالدوروعمقاهمبدهاحممبمغوليةامرأةكلعمللكبعأسا!علىنالمةالدراسة

المضلى.السرفىبهتامت

جامع:ألدينرئميد،222،024صاج،جهانكشاى:العويدىمللاراجع(4)

.761ص،الثوال!

الأومغورى(جرجس)oزكركمنبدلأجاءأرغونتعييرأنالجويدىروايةمنيفهم)5(

-4مومئدوكان،المشِحىإن!مهرصمالدبانةبوذىركان،ام(242-ا
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زمنالديوانرئاسهَثولىأيضَاالأساسهذاوعلىبالكابةالكاملةلدرايثه

إلىبوضوحتشيرروايةولديدا.ام243هـ/641عاممدذ)1(أوكتاى

الكثبرلهاجلباوكثاىالئاآنحياةاثداءنورأكيداخائونونفرذسطوةأن

النىوهى،)2(لسباسنهاألمعارضينمنوالكثيروالحسادالخصوممن

الدحوعلىبعدفيماالحندوهذاالمعارضةهذهثمنيدفعونسدجعلهم

.)3(حيلهفىسلوضحهالذى

منيكنلمام242-1241هـ/963عامأوكثاىتوفىوعددما

نرنبباتهلاكبكنلمولذلكالتلوبحولهئلثفمنثلكبزخانآلببن

الصعولاتببعضألمحغولىالعرث!وراثةسألةيىأحيطت5العرث!لوراثة

تشبرروابةولدبدا.أوكتاىيخلفمنحولألماثملالمنالعديدوثارت

اللاآزيىجهيلنالخنىالصراعمننوعوثودالىملهاشرةغيربطربمة

الوصايةحولندحمبتوركيلاخاكنوثبرموكاخاكنالمسماةالراحل

----------ضض---.حىصحى.-ص!-.!-ص

)1(

)2(

)3(

.لفار!حلامأوكانلهلكيزخانالمترليناحدوكان،ييشدالقنمراحىمنالأصلى-

مماأغاأرغونهوخاتوننوركبداألىيهواوشىيهغدرالذىانالعويدىروالهةوننكر

ارغونلأميروعيلتبيدهماقديملحصحثمدهألذىخائونتورجميداالىسيقحيثيعد

.224صجا،ثهانكثماى:الجويلى.خراسانعلى

ثلكيزخانانيلاحظ.يذكرهلممصدرعلىبعثمد..92ص،المغول:العريلىد.

فارسىحاكمبدعلىالياساقرانينلكاية!)سدعملهالأويغورىالخطالخلمناول

أيصئاثلكيزخاناليهوعهد،الديانةالبوذىالأويغورى)ثرثى(.كورثزالمدعو

02.9،المغول:ال!يدىد..بيثهلأطنالالأويغورىالخطنعلع - 02 nom.مصمذا

يذكر.لممصدرعلى

برتولد:راحعذلكعنللأسثزادة215سطر222صIج،ثهانكشاى:الجوللى

.tyrLص،نركعمثان

الثواريخ،جامع:الدينرش!د،222صاج،حهانكاثماى:الحريدىالأمرهذاكد

.176ص

6--لأ
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الثرريلثاىمجلسيعفدحتىالأموريسيرسوفمناوالعرشعلى

أنعامهصه!لوموطبفةالدبلاء3منحزبوان.أ(ألائنخاب--الخان!الجديد

انعلى.التاآنلِةعرشعلىالوصايةموكاخاتونئوليْهإلىلِميفيون

أناسثطاعت،موكاخاتونمنوفوةدهاهلمكثركانتالنىنوراكيداخانون

لممركاخاتونوأنخاصةالعرشعلىالوصايةفىمزاحمتهامنتفصيها

أنبارتولدالروسىالمؤرخويذكر.)2(أبداءأيةالراحلللقاآنتلد

منتوركيلاولغكلت.)3(.إليهأوكثاىزوثاتأحبكانتموكاخانون

أمراءوافقبحيثجانبهاإلىألحاكمهولأممرةالدبىلةرجالكباراسثمالة

الابيراطرريةشلوننصريفثثولىأنجغَثاىرأسهمَوعلىأتتالكالبيتأ

زوحاثهثلروأنهاالراحلالخافانأولادأمباعثبارهاالعرئ!علىَكوصية

الناآنوانثخابالقوريلثاىاجثماعلحينوفلكالوصايةتجنلذخفآ

الوفاةمدافسدونبهاوالانفرادالوصابةفىحثهاوكد.)4(الجديد

.()ْاوكتاىوفاةمنقصيروفتبعدخاتونلموكاالمفاجدة

علىفبضمثهانحكمأنالمثعجرفةالمثسلطةالمرأةهذهلغكلتوهكذا

-)963الأرلعالسدواتخلالنصبحلكىحديدمينبيِدالامبراطورية

اعثلاءمنالقاآنيهْعرشفيهاخلاالثىلآام(45-1241هـ/644

مزرختعبيرحِدعلىالمطلقالحاكمفلهالصبحأنجديدخان

ينكر)نفرالذىالوحيدالمؤرخوهو،YYYصاج،ثهانكاثماى:العويلىل!ايةهى(1)

الثصريح.لونكالالميحالروايةهذ.

علط.)عثمدالذىالمصدريذكرأنودرن،67ا,-uتركسثان:برتولد(2)

(r)67صا،تركصثان:برتولد.

2Yصأت،جهانكشاى:الجويدى(4) Y)2ص،الثواريخجامع:الدينرشيدI v،

.176ص،الثراريختجامع:الدينرشيد)5(

.6.--بم
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وأعيانهاالدولةرجالكبارتفويضأنشبولرالمؤرخويذكر.)1(المغول

النريدالمركزعلىأخرىدلالةيعثبرالعرشعلىكوصيةلثوراكيداخاتون

فىمعهنتنقونحن.)2(المغولىالمجثمعفىالمرأةتفمغلهكانتالذى

بماتوركيداخاتونأنالأجلاءالمحدئينالمؤرخينأحدويذكر.الرأىهذا

وتسيطرسياسةأحسنالدولةثسو!انفويةوشخصبةوتدبيرعتلمنلها

المغولمؤرخررايةمعيندافضالرأىهذاأنعلى.)3(بفوةعليها

فيهاباشرتالثىالفثرةفىأنهلهنصفىذكرعددهاالد!رشيد

الممالكأطرافإلىسبلِلهاالاضطراباتؤثلتألحكممهامنوركيلاخائون

كانتالفثرةهذهأنآخرموضعفىيذكركما،41(وأوساطهاالمغول!ة

.)5(والاضطراياتيالنننمليلة

حولأوكثاىيخلفمنعلىألمغولاخثلففتدالأمركانوكثفما

بأنأوصىفدجدكيزخانانمؤداهفولشاعفدوكان.المفولعرف!

كوتانأنغير،)6(كوثانالثانىابدهإلىأوكثاىموتبعدالعرشيؤول

أوكناىجعلولهذا.الشفاءهدهالهبرجىيكنلمبعلةمصائاكانهذا

لمَىحلِثوالدهفبلنوفىومده،كوجوالثالثلابلهالعهدولاية

أوكتاىفجعل،بالصينسونجأسرةضدالقتالفىام236سدةمصرعه

صغيرحدثأيزاللاوكانكوجوبنشيرامونلحفيدهالملك

.176ص،الثواريخثامع:اللينرنميد1()

.4.ص،لاسلامىالعالم:شدولر2()

.21صه،ألداريخفىالمنول:الصيادفؤاد.د)3(

.46-سرا22ص،اللواريخحامع:الدينرشيد)4(

.هسطرا7مول،الثواريخجامع:الدبنرشبد)5(

الحادثهذالتكرارهدااضطررناانداويلاحظ.232صجا،جهانكشاى:الحويدى(6)

ذلك.تطلبتالبحثطبيعةلأنحيوكقاآنيةحوق
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توراكبداخاتونقبلهنالشدبدةيالمعارضهَتعييدهوقولل.)1(السن

هاثمغولأمعكانفقد،لأوكتاىالأكبرالأبنكيوكأما0)2(وأنصارها

إلىيسثدعيهأبوهإلبهأرمملعددهاولوللداروسيابفنحالمغولفادة

أنناسهلفظالأبولكن،المرضعليهاشثدحينلْرافورمالعاصمة

ابله.يرىأنقبلالأخيرة

الوفتذلكفىندويدهاجرىالثىالمغولمصادررواياتمنوينهم

يؤيدحزب:رثيمميينحزيينإلىالمغوليةألحاكمةالأسرةانتسام

فوىآخروحزلب،ألخانيةعرن!علىكيوكابلهارفعفىنوركيداخانون

كرركتولىعلىبعترضالمغوليةلارصثقراطبةبينتنمعارض

يؤوليأنالحزبهذارأىوكان،أوكثاىأبلاءثميعوعلىيل،العرث!

وكان،بعدهمنأولادهوإلىثلكيزخانألبطلتولوىإلىالعرث!

الحزبهنايرأسكانأنهويلهدو،بعامينكيوكبصغرالذىمنكوثبرهم

كانأنهويبدو.)3(جاوردساجانوزوجهاثلكيزخانبلا!أصغرآلثالون

مناومةعلىعملالذىبانويمثلهمعارضآخرحزبهداك

كبرأبلاءمنكونهالعرشإلىبالوصوليطمعكانلأنهتوراكيداخاتون

بزعامةالقبوليرضىلاكانأنهأيضَاورلما،)"(جدكيزجانأبلاء

.()ْلهابالنعرضالمثاميضيقوئقافلِةديديةلأممبابكيوك

الادعاءاتلهذهتأبهلم،التويهْالمرأةتلك،تيربىِابميداخإترنولكبن

A-&الثواريخحامع:ألدينرنميد1() Uo(.

.122،181ص،الثواريخحامع:الدينرثميد)2(

.1ص23جا،حهانكئماى:العويلى)3(

.172،018ص،اللواريخثامع:اللينرثمبد)4(

I.4-04ص،الأسلامىالعالم:شيولرراجعللإسثزادة5()

4-l-
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منبونإ*نجيير؟المدصِبهِذاابنهإ-كيوفيلحلإانعلىالعزيموعئد!

ميراثهاستردادلكيوكلثؤمنقواهابكلونأضلتّ،آلمغونيةالشخصميآت

*.----!-+---.-!م!--!-!ت!حش5!-مم!خس!خس-!بء-حى!صهى

بىكانةالإِجرا!اتب!اييببإِاتحدابغايةهذهبلوغاجلومن،ابيهمن
ء--"--حملا2ت.َ"َصمعى

استمالةعلىفعملت،والثرهيببالترغيبذلكلثلفيذألمثاحةالوسانل

إليها،!الجملغبالحثىوآتقدأيأجدائوإبم!لتخفَثَوإلابداء2!لوصبدمه!ربب

أدطودهاءحيلةمنلديهايماواسثطاعتِ،)1(انمارتهارهنوأصيهجير!

طوعَاأواهرهاإلىلدمادونألخثَمهالأسرونبلاءأمراءكبارلجعل

-وأتبعها،آدبذنمطضفهاإدوأصَطف،رابثهاتحتورغبةْ،قانضووا

حدعلىوالأفطارالأطرافولاهوكذا،البلاطرجالمنوغيرهجيدتاى

نحكموصارتبدهافىالسلطاتكلجمعتولذلك.)2(الجوبدىنعببر

،)3(الحاكمهالأسرةأفراداسثشارةدونوحثىلهواهاوفقاالخيوطوتحرك

ابلهاأنبل،)4(المطلقالحثماسمعلبهاأطلقالمغولمؤرخأنلدرجة

المؤرخويذكر.)5(التريةالبازبمخالبوقوتهائسلطهافىثمبههاكوتان

أرهلهَتوركيداخاتونأن،الدينلرشيدنصعلىاسثلادلم،برثولدالروسى

التسلطإلىتم!لبطبيعثهاكانتانهاإلاجميلهَغيركانتوإنانهاأوكثاى

.)6(الشديد

5ص،الثواريخثامع:اللىرئمهد()1 M222صاج،حهانكاثماى:العويلى.

وألجويدى."الدينرشيدمنكلروايثىتثمايهويلاحظ

.222صجا،جمهافكشاى:العوللى2()

.172،176ص،الثواريخحامع:الدينرثميد)3(

.176ص،الثواريخحامع:الد!رثميد)4(

اج،جهانكمماى:الجويدى.الثائمبيههذاعلىالدينورشيدالعويدىمنكلاجمع)5(

.ص177،الثواريخثامع:اللينرن!يد،ص223

علىاللصهذاالدينرشيدكثابفىنجدولمهذا.67صه،تركعمثان:برنولد6()

الثصريح.دونبالثلميحبل،صريحأوواضحنحو
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ابلهالثوليهوالمعارضينالخصوملكبارتترصدئرراكيدابدأتكما

بعدواحدلممدهموالثخلصبهمالاطاحةعلىوعملتالقاآنيةعرشكيوك

منالكيرلَلكالتصفيةعملبةوشملتمداصبهممنبعزلهموذلكالاخر

الذينوهم،1()أوكتاىمستشارىهنالكثيرومدهمالدولةوأركانالأمراء

عرشعلىالوصالِةوفىالدولةإدارةفىسياستهاعارضواقدكانوا

أوكثاىللقاآنالأعظمالوزيركانالذىنفسهجددقاىملهموكان،القاآنية

بطغ!منكوتانحمايةطالبلِنالمعزولينالأمراءولعضهولجأوالذى

فارمامحاك)جرجس(كر!زهوبهعصفتمنأشهروكانت.)2(أمه

عنفعزلته،ثلكيزخانإلىالمقرلينوأقربالديانةالبوذىالأويغورى

أرغونالأمبروعيلتببدهمافديملحتدبحبسهفامتثمفارم!حكم

الأردوإلىفسيق،باعدامهوأمرتذلكبعدحاكمثهثم،)3(مكانه

انهاكما.)4(وقتلوهبالحجارةفمهحشواوهداكلىلفألوغالجغتائى

قامالنىالمحاولةتلكنهايةنضعأنمنودبلوماسينهابدهاءهانمكلت

بالقوةالقآنىالعرشلانثزاعجدكيزخانشفيق)5(أونخكينبها

يلواجومسعود،الصيدىليونثموتساىهـلى،الكرايثىالدسطورىتاثمدكاى(مثالمن(1)

علدالأئمخاصهؤلاءلمصيرنثعرضوسوف.اللهروراءماالأقالمتركسثانحلام

توركيداخاتون.اسراروكالغةصاحلةخاتونفاطمةلدورالثعرض

5-176ص،الثواريخثامع:النقرشيد:راثعذلكعنللإسثزادة2() IVY:العويلى

.224-ص223جا،ثهانكئماى

.422صجا،جهانكاثماى:العويلى)3(

.IVto&4نركسثان:نولد4(،)

الأصلفىأوتوكلمة،ومواقدهابالداريخثصالذىالابنمعداهااوتجك!ن)5(

اوالناراميرالمقصودف!كونامبربمعدىوتيكن،الداربمعدىالأتراكعددالاصطلاحى

.61صه،التواربخجامع:الدينرئيد.رثيسها

+؟6-
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أوكتاىوأبداءأبلاءهاحرضتالتىهىأنهاأيضئاوالمرجح.)1(السكرية

بداتهوأحبالصغرىجدكيزخانابلهاعدامعلىالأخرياتزوجاتهمن

لها،الأفوياءالمعارضبنأحدباعنبارها،نحئبق)2(ولامحاكمةبلاإلط

نحرمالثىوهىالحاثطعرضجدكيزخانباسابلَوانينبذلكوضاربه

ثماعى.بقرارإلاالمالكالمغولىالبيتافرادمنفردأىاعدام

أمراءبدماءأبدبهانخضبأنالحدبديهَالمراةنلكننورعلمولذلك

خططهالّلئيداجلمنلفشة"ثنكفرخلا6!-آبلةزأسقنموَعكلىألخاكقه!الأسرة

أثجؤَيقىحمتىصنكق"ذ!ونكبر،ألخلانبةسكَرم!علىكبؤكاتلفاللصميبلْى

يدبتلموهكذا،تذلهمأنتتكثتبعدَأنوآتنثطآعتَثائلاهثزلبيان

ولذلك.)3(،الآوانفواتفبلفرصثهاملثهزة،أحدمدازعثهاأمام

:الغزىاسحاقأيىالشاعرثولعليهايدطبقأنالمراةهذهاسثحتت

)4(أميروالشبابثيشوالعمرقاطعسيفالوقتفإنبادر

أمديطولأنعلىحرصتنوراكيداخاتونأنالدهشةيليرومما

هـ/644-)963سدواثأرلعمنبفربماالعريقعلىوصايتها

الاستعداداتوثثخذتمامَاالأجواءتهيلةلِثمحثىام(1124-245

الرابحهَالورقةلغلكأصبحتأنهاتأكدتوعثدما،كيوكلانتخابالكافية

جميعفىا!غوليةالشخصلِاتكبارإلىأرسلتبأيديهاالخيوطوكل

اج،جهانكشاى:العويلى175!ول،اللأراريخثامع:الدبنرثميدراحعللأمملزادة(1)

.22صه

.231ص،الثواريخثامع:الدينرشيد)2(

.232-222صجا،جهانكشاى:الجويلى)3(

.(1)حاثمية322صاج،جهانكشاى:العويلى(4)
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كيوكفيهلِلصبسوفالذىالفوريلتاىلحضوروالأهصارالأطراف

والأمراءالسلاطلِنإلىأيضأالدعوةهذهوجهتكما،أعظمخانأرسميأ

.)1(اللواحىتلكفىوالعظماء

عامصيففىأرخوننهرمدابععنمدغوليافىالقوريلتاىعفد

المغوليةالامبراطوريةفىالحكامجميعوحضرهام246هـ/644

لدفوذالخاضعينوالملوكالأفاليمحكاممنكبيرعددعنفضلا

عليهكانممابأكثرمهيبةباحثنالاتالفوريلثاىهذاأحيطولئد.المغول

،)2(بيضاءخيمةألفىفىالضيوفوأنزل،أوكتاىقوريلتاىمعالحال

عنالجويلىويعبر.قبلمنالحافلالجمعهذام!شوهدأنيحدثولم

أعينودهشت،ورجلهمبخيلهموالأمراءالملوكووصلهقائلاَذلك

حضرواالذينومن.)3(،صفوفهموتداسقتدظيمهممنالبشر

الكرجمملكةبعرشالمطالبانالأجلبيةالدولممثلىمنالاحتما!

منوحضر،لدسياددقديالدسلاف،)4(لاجاودالدد،نارينداود

الأولهبلومشقيقسمبادكدداسطبلهماالكعهد5منائدانالمسبحبين

أنوسلتالبابافبلمنكاربيدىيوحناوالآخر،الصغرىأرميدياملك

إلىرحلثهفيهوصفكتابَامدهماكلدؤنوقد.()ْالرابع

(I)صد8،الثوا!يخثامع:الل!رشهدVا،.Aلنائاشايهةروايةالعوبلىاورد.ا

.224صاج،جهانكشاى:العويدى.نلكحولألدينرشيدلرواية

.18اص،الثواريخحامع:ألدينرشيد2()

.023صاج،ثهانكشاى:الجويلى)3(

رشيد.داوودإسميحملانإنداق)كرجسثان(جورجيامنأنهالدينرشيدويذكر)4(

.118ص،حامع:الدبن

أشارعدلماالثصريحدونبالثلميحالأجانبالسنراههؤلاءإلىالمغولمصادراشارت)5(

-:الجويدى.الغرنجةمنورسلإسمنحتاندينرئميد،الجويدىمنكلإليهم
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المعلرماتمنبكثيربمدناهافامصدر(الكثابلِنكلاويعد.)1(مدغوليا

حضركما.)2(وفثذاكالمغوللممالكوالجغرافيةالثاريخيةالحتائقعن

ومددولون،الرومسلاجفةسلطانالرابعأرسلانقلجالاجثماعهذاايضأ

العباسىالخليفةهبلمنوسنارة،وألموصلوفارم!كرمانأتابكهعن

اسماعيليةزعيمالدينعلاءأرمملكما،اللبنفخرالتضاةتاضىبراسه

الدين.وشمسالدينشهابوهمالاجتماعهذالحضورأيضئارسلهآلموت

والنزعالخوفمنبدافعاللَوريلناىهذاالاسماعيليةحضرركانورلما

المحؤرخ!نأحدرأىحدعلىلاثمرهمؤتحدبَاالمغوللدفمةوتفاديأ

بالأحمالمحملينملغولياإلىثملِغاهؤلاهوفدم.)3(الأثلاءالمحلئين

المؤرخويذكر.)4(ألمغولىالخانلمتامألمداسبةالفاخرةوالهداباأصير

الباباعنممثلينوالأجانبالممنراءهؤلاهحضورأنشبولرالألمانى

.18صا،اللواريخمامع:الدينرشثد235صاجا،حهانكاثماى-

(1).92-27.Cairpini,History of the Mongals, pp

ال!هدينهنىانيراونويذكر.22023ص،!ررانفىالأدبتاريخ:يراون)2(

فأعثلعَاكيوكول!راءمنوريربنعلىألثائيرفىرنعحا)سثقالخير)سثفالهلاالسثحين

اخذانهبحيثعليهالثأثير.مولاهالدىمكانةمنلهماساواسثطاعا،الممميحية

راثعوللإسثزادة.574ص،السابق!رثع:يراون.ومطلقيهاالمسثحيةعلىيعطف

فىالأمرربالثفصبللهذهنتعرضوسوف.491-ص391،المغرل:د!لعريدى

حبلها.

ثامصبكيركف!نذلكورغم.126ص،التا!يخفىالمغول:ألصيادفوادد.3()

مخثصرتاريخ:العبرىاين.مهانيناذلاءوصرفهمألاسماعيليةممللىعلىغضبه

العويدى:.العبرىإبنلروايةمشابهةروابةالعويدىويذكر..45ص،اللول

رديكببأنأمرك!وكانالدينرشيدويذكر.اسطر237صجا،جهانكثماى

الدين:رشيد.وغلظةخث!ونةيكلالاسماعيليةرصولأأليهأحضرهافدكانالثىالرسالة

.IMص،الثواريخجامع

.23صا!اجهانكاثماى:الجريدى181صا،الثواريخجامع:ألدينرشيد(4)
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فىيمثلمسلمينوأمراءسلاطلِنسكنممثلينإلىبالاضافةأورباوملوك

.)1(وحضاريأس!اسيأالمغوليةالأمهَتفوقعلىفويأدللِلاَالمغولنظر

للمغولأعظمخانأكيوكانتخابالتارلخيةالجلسةهذهفىتموهكذا

،)2(شخصيأطلبهاعلىولداءتوراكيداخاتونومؤيدينأنصارباجماع

الجديد،الخانوالدة)3(الحديديةالمرأةتلكونوجبهاتتأثيرعلىولناء

ذريثه،فىوراثيَاالحكميبقىأنبشرطإلاالحيبقبللمكيوكفإن

علىوأجلسرهوالخضوعالولاءعينمنهموتلقى،ذلك!كلىفواففوا

.)4(ام(246-1245هـ/644-)643سلةالعرش

النىميالأمحاريامغامر(رجلاَأبيهخلافعلىخانكيوكوكان

.جدكيزخانجدهمنالشبهإلىأفربالداحيهْهذهمنفهو،والفتحالغزو

والسيطرةالبطشمدهاورثتوراكيداخاتونوالدثهمثلكانأنهالا

الأمراءنظرلفتحثىالحكمدستفىيسثقريكدفلم.()ْوالتسلط

أوعليهاالخروجوثجدب،الياساأحكاممراعاةضرورةإلىج!يغاوالدبلاء

الجدولبةالصينلفتحالجيوشبثجييشكلفهمكما،تأويلهاأوتحريفها

.)6(الاسلامبةالممالكولفبة

2(

3(

4(

5(

6(

.4صا،الاسلامىالعالم:شبولر(

.-23232اصاجثهانكشاى:العويلى1821ص،ألثواريخثامع:اللينرشيد(

إسمنحتلهامسثقلافصلالهاخصصىالعوددىانالمرأةلهذهالخطيراللوريزكد(

.231-222صجا،ثهانكنماى:العويلى،خانوننرركيلاذكر"

.132صجا،حهانكشاى:العويلى1825ص،ألثواريخثامع:الدينرشيد(

.182ص،الثوا!يخجامع:الدينرشيد(

،232صجا،جهانكشاى:الجويدى1835ص،الثواريخجامع:الدينرشيد(
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الحكلهىالحتيئةفىكانتالثى،ثوراكيداخاتونوالدثهمنولثأثير

لداأكدهالذىالدحووعلىالمغوليةللامبراطوريةسثاروراءومنالنعلى

وصلحين)فائلاَالقاآنيةعرشكيركاعثلاءألىأشارعددماألعويدى

أمهأحكامبثلفيذأكثفىبل،بدفسهالحكميباشرأنيقبللمأمةألىكررك

ألمعارضينبفيةمعالحساباتنصفبةعلىبعمليدأ،،)1(ومشاركتها

العدائىموقفهبسببباتويخضعأنعاتفهعلىفأخذ،ولوالدتهلحكمة

رفضوأنهخاصة،عامةيصفةأوكثاىأسرةومنخاصةلصنةمله

مؤشر،كلِوكاخثياركانولذلك.2()بمرضهمثعلاالقوريلتاىحضور

مؤرخروايةذلكوثلتيانومعوألخصوماتالعلاواتلاندلاعخطثر،

ورحح.)3(،لبانوالغدريضمركيوك()اىواخذ"فلعددماالمغول

باعثبارهباثومنللتخلصىكيوكحرضتالثىهىتوركيداخاثونأن

بدابحبث،ثانئاالخانيةعرث!ثمأولأنوراكيدا44AAA-1.كببرخطر

خاصة،أهليةحربفىالدخولوشكعلىألمغوليةالاميراطو!يةوكأن

تاثمبرروايةولديلا.)4(بانوثرارلثأديبجبشرأ!علىساركبوكوأن

عددمالكيوكالسيدةاللوايامنباثولخذيرفىببكىممرفويثىدورإلى

باتوفحمد5الاستعدادمدهوتطلبالمعدىهذاتثضمنرسالةإليهأرسلت

بصلكبوكبكدلمولكن.)5(ألنثالهلِسثعدوصار،كثيرلمالمدةهذه

منالثانىرييعفىالمحثومالأجلوافاهحثىسمرقددحدودjلى

.22صهاج،حهانكائماى:العويلى(1)

(Y)172ص،الثواريخحامع:الدينرثميد.

(r)6الثواريخثامع:الدلهنرشيدN YYU a.

.172ص،ا!ثواريخجامع:الدينرشبد)4(

.81صه6الثواريخجامع:الدينرشيد5()
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المفاجئكيوكموتأدىولذلك.)1(ام924هـ/647هـأو646عام

لاوكانالمغولبةالحاكمةالأسرةأعضاءبينأهليةلحربنهايةوضعإلى

المتعجرفةالمرأهَتلكفلِهاستتسببوكانت,Allإلامداهايعلم

توركيلاخادلن.

والدينىالسياسىالتوجهفىدورتوراكيناخاتوق

4لامبراطورالمغول

والمسلمينللاسلامخير،يكنلمالفصيركيوكحكمأنبالذكروحرى

وانثكاسةللمسبحيةانثصار(بمثلكانفاآنأاننخابهأنالقولبمكنبحيث

علىولالآكانأنهنرىأندابل،التديمةالمغوليةوالثقاليدوالأفكارللعقائد

برجعذلكأنشكولا.المغوليةالامبراطوريةداخلوالمسلمينالاسلام

على،)2(بالمسيحيةتدينكانتالتىئوراكيداخاتونأمهتأثيرإلى

لهنوالسماحالدساءمعالمغولنسامحبؤكدمما،ا!نسطورىالمذهب

1(

2(

.18صه،الثواريخجامع:الدينرشيد9231صجا،ثهانكشاى:الجوللى

بالثسامحالمغولإشثهروفدهذا.،128ص،الثاريخفىالمغول:الصيادفؤادد.

كانتولذا،الآخردونلمذهبالثعصبعنيععدينعامةبصفةوكانواالد!دى

فؤاد.دراححللإسثزادة.!اسلامومسبحيةولوذيةشامانبةمنمخثلفةدياناتتثلازعهم

الدرك:الرالعمتالهفىزغلولصعدد.،233ص،الثاريخفىألمغول:الص!اد

Arص01مجلد،)سكددريةالآدابكلبةمعلةالثركبةوالمعثمعات - VV.احدويرى

محددالثسامحذلكتعليلمنحرىماانلهسثليررأىفىالأحلا.المحدثينالمؤرخبن

!سثلدلايعثيرحكفا،يالد!أ!ثراثعدممنالمغولبهائمثهرماالىيرثعالمغول

لأشخاصمنالإفادةسوىملهالمقصودبكنلمالثسامحهذاوأن،ملينأسا!ألى

للددليلشبولر!يذكر.27-26ص،المغول:العريدى.دلهانثهماخثلفتمهماالأكناء

الكدانسمبانىإرتفعتقراقورمالعاصمهَفى(نه،المغولعددالديدىالثسامحعلى

العالم:شبولر.والغيرةالحسدمنتخلولامنافساتفىالبوذيةوالمعابدوالمساجد

.43ص،الإسلامى
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ميولأنوأكد!،عللِهبظلالهافألقت،الأديانمنماشثنباعثلاق

السياسىالاتجاهعلىقوىتأثيرلهاكانوديانثهاالسياسيهَالمغوليةالمرأة

فىعددهاسلتوقفبمكانالأهميةمننقطهَوهذه،المغوللفاآنوالدبنى

عهدفىففطتتضحلنلأنهااالدراسةلَلكفىالمواضعمنالعديد

بعضوجودمعمدكوفاآنعهدفىذلكبعدتكررتبل،كبوك

سدوضحهاالثىالأموروهى،فار!مغولهولاكوخانوأبامالاخثلافات

بعدأبضَانوضحوسوف.هذهدراسثلاخلالالمداسبومكانهاوفثهافى

علىففطلبسأيضَابظلالهسيلفىعلبهأمهدبانةنأثبرأنكيف!البل

داخلوالمسلملِنالمسبحيينمنبموففهيثعلقفيماللفاآنالداخلبةالسباسة

للامبراطوريةالخارجيةالسياسةعلىأيضَابل،المغواليةالامبراطورية

فىوالصليب!نالمغولبينبالعلافاتبنعلقفيماخاصةعهدهفىالمغولبة

وأمهالمَاآنتعاطففرصهانثهازحاولتالبابويةأنوكيف،أورياغرب

فىالمسلمينضدمغرلىصلببىثحالفلثكوينالمسبحيينمع

.)1(الشرق

لدلِهاالأثيربابدهاتدفعلأندفعهالمسيحيتهاالمرأةهذهتعصبأنِ

)2(لهآتابكأنجفتابهَوأضمبحترليتهتولىالذىاببتنتيجىافي%لثثلقنه

؟ه!ا!4".3011*ح"ح1،5،"راشولثم!الِجوردىيالثنصيلالأمورهذهعننحدث(1)

125.-012.envoysto the Great Khans, London,7191 pp

184،5ص،اللواريخثامع:اللينرئمي2() Innاج،جهانكشاى:العويلىايصئا

وأنخذوا،المسيحبةببدهم)نثشرتالذىنا!يمانقيلةمناميرقداقكان.237iص

فىالوزارةمرتبهَالىووصل،نسطوريامسيحيأقداقوكان.أبعديثهمالأويغورعن

العريدى:.دأيضئا5جا226صاج.جهانكشاى:ال!!يدى.كلِوكخانيةعهد

يذكرها.لممصادرعلىمعثمدلم.34ص،المغول
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على،توراكيداخاتونلثوجيهاتطبقَا،)1(أظافرهنعومةمدذ،ولاه

وجدثم.)2(الدلِاناتمنغيرهامعوالثسوةوالشدةللمسيح!ةالتعصب

هذافيهفوىجيلناىهومسيحىوزيرنأثبرثحتيتعبعدفيماننسه

الدياناتأصحابواضطهاد،)3(للمعمبحبةالإنثصارأىالانحاه

الهرأةثائيرمدىيزكدمما،نوركيداأمهمنبثفمجيعونلك،الأخرى

الدشأةبصكيوكلأن،أيضئاوالسياسيةالديديةالخانميولعلىألمغولية

هيولأمخثلفةبم!ألمغولىالائمبابمنثبلالىبلثمىكانالممميحية

المغولأمهبينوتممودالدهايةفىنلثصرسوفبأنهاأنذاكبدتجديدة

يينطريقهاالدممطورىالمذهبعلىألمسيحيةعرفتأنبعدخاصة

الغازيةالمغوليةالعيوث!نوغلومع.)"(فرونعدةمدذأ!غولصنوف

ولذلك،ئبائميريأوحماشاثديدةداخليةفوةا!سيحىالدينكتسب

يكنلملووحنى،كبوكعنلبةعلىعميفَاانطباعَاالدبانةهذهنركت

حياثه،مدىللمسيحيينعظيمةمحاباهأظهرأنهالاباثمخصهنسطوريأ

.الدولةفىوالدصارىللدصرانيةالذهبىالعصريمثلعصرهوكان

ألمغولبة.

منولثأثير،جهةمنالمسيحبةثوراكيداخاتوقأمهمنوبثأثير

رعاياهعلىشديد(عطنأكيوكأظهر،ثانيةجهةمنالمعميحىوزيرة

ثدتهالذىاللحوعلىوالروم!والكرجالأرمنأمثالمنالمسيحيين

يلازمونهكانواألسميحثينمنثمفاانكثايهمنأخرموضعفىاللىرشيدينكر1()

طييعثه.فىعتائدهمرممغتالذ!)الصبا(اوانمن

.ص237جا،جهانكشاى:العويلى)2(

.237صجا،جهانكثماى:العودلى1841ص،الثواريخجامع:الدينرثمبد)3(

.36ص،المغول:العريدى.د(4)
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منكث!ربلاِطهابىهرعشا!ي!عثهولمإ،)1(المغولمصادر

.)2(بىلغدإبوا!دددلب!وا!صا-والرمالشامب!فىمنوالرهبانالقسيسين

علىللاشرافأماههمممهدلمالطري!المسيحيونالآطباءكذلذَوجد

رجالعددببلاطهعددهمفاقوالذينالمغولىالبلاطفىالطبيةالشدون

وجلِدفاىقداقأيدىبينالدولةفىوالعقدالحلأمروترك،)3(الدين

قداقإلىولسطهاوقبضها،وعتدهاالأموركلحلففوضا

عهدهفىيرتفعولم،عهدهفىالدصارىشأنوأرننع،وجيدثاى،)4(

واستغلْالمسبحيون،)6(والتلكيلالاضطهادلفواالذين)5(المسلمينشأن

أنغيرمنعليفةمهاجمةالامملاملمهاحمةالوضعهذاناحيثهممن

.)7(بالم!معاملتهمعلىالمسلمونيجرؤ

فىالسميحيةالثقاليدبعضشاعتأنالسياسةهذهأثرمنوكان

خامنلوركَننا2المدتنلحيةوالدئهمنووألبهز!-وثآخالأو

الدبديةوميولفَا!!نسأثبرهاوالثتئ،اليثمخصتيا-؟لغتتتتل!هصأقتغجرقةذات

الاسلامبة.الطوائفتجاهالداخليةوسياسثهالقاآنمبولعلىالكبيرالأثر

أيصئا8415ص،الثواريخجامع:الدينرشيد،237صجا،حهانكفماى:العويدى(1)

124.DeRachewilts, papal envoys, p.
.ص237اج،جهانكشاى:العر!لىأInn،184ص،الثواريخثامع:اللينرشيد2()

.0238ص+2اج،نجهانكشاىالجويلى)3(

.18مول،الثواريخحامع:الدينرثميد4()

.23صولاج،ثهانكشاى:العويلى1845ص،الثوا!يخحامع:الد!رشي)5(

.23صولجا،ثهانكشاى:العريلى)6(

وينكر.23م!ولاج،ثهانكشاى:العويلى1845ص،الثواريخثامع:الدينرشبد)7(

مرتنع.بصوتالدصارىيخاطبأنعلىالجراةسلملأىيكنلمانهالدبنرشيد

A.1صرول،الثواريخجامع:الدينرشبد
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لكيوكعديفانقدلممصدفهحوىلَدالجوزجانىالدينمدهاجفإنولذلك

تعصبهوصلبل.)1(الممملمينواضطهادللاسلامالعداءمداصبتهعلى

يسمى،الجوزجانىصيذكربودئرمهبغغلاتجتضميخةعل!للمشيخية

أصدرأن،وتركسثانالصينبلادفىكبيرةشهرةأكثسبقدكانتوين

الراهبهذاكانعددهاحدثولكن،المسلمينجميعبخصىفرار(كيوك

ممزق،شرفمزقهشرسكلبهاجمهلتلفيذهالقرارهذايحملالبوذى

علىتأثيرهلهكان،الجوزجانىيذكركما،منالعادلالجزاهوهذا

ومعهماللصارىأنويمَال.)2(فرارهعنيعللحعلهمما،كيوكننس

ولموافقة،صلاتهمأثداءالمسلمينض!موامرةدبرا،البوذيينبعض

ودفواصلاتهمأئداءالممملمينعلىضرلأانهالواحيث،)3(ووالدتهكررك

وفافاجزاءاكيركهلكالليلةن!ننم!فىأنهوينال،بالأرضرزوسهم

.)4(ألسلمبنحقفىبداهثلتلما

منالمغوليةالامبراطوريةرعاياعلىالاثمديدالعطفهذاأنوالوافع

لهكان،والتاآنالأبنوكيوك،الأمتوركيداخانونقبلمنالمسيحيين

الرابع،أنوسلتالباباأغرىمما،)5(الأوربىالغربفىمدويةآثار

يلحلثعللما.654-993ص،1864كصا،ناصرىطبقات:الجوزثانى(1)

صابشرون4.01:اللهلعنة"يقولاويالملعوندالئاكررهـيصفهعنالعوزثانى

السايتة.الصفحات،ثوزثانى

.404ص،ناهىطهتات:ثوزجانى)2(

.404ص،ناصرىطلنات:ثوزثانى)3(

.604-04صه"ناصرىطبفات:ثوزجانى(4)

رسالةمدماارسلام248هـ/646عامفهرصثزبرةالىالثاسعلويسوصولعلد()0

بينكب!رنجاحمنالدصرانبةاحرزتهماالىياثميرارمهلثام!هيثوماخوسهاطمن

-هذامنقليلفبلإعثلقهاقدنفسهالأعظمالخانأنوالىكيوكعهدفىالمغول

-76-

http://www.al-maktabeh.com



علىلَقومسياسةيتبلىولدأ،التاسعجريجورىخلفقدكانالذى

لأن،أورولاعلىهجمانهملايفافكوسيلةالمسيحيةإلىالمغولنحول

المغولخاناستمالةامكانيهَالوقتنفسوفى،ذلكمنسيمدعهمالدين

المسيحىالغربجانبإلى،الممميحيةوالدنهمنولثأثبر،كبوك

فىالمسلمينضدمشثركمغولى،مسلِحىتحالفوعفد،الأورلى

العدوقنالفىمشثركبعملللفيامتمهيد(وذلك،الاسلامىالشرق

وأنخاصة،والشامبغدادفىالسملمونوهموالمسيحيينللمغولالمفمثرك

.)1(حسابألفلهاويحسبوزنهالهاقوةالمغول

سفارةالرابعأنوسلتالباباانفاذإلىأدىالمرتجىالأملوهذا

Johnالكارليدىيوحداللراهبين piano di carpiniسكامالبولددىولددكت

lir/إلىثوجهتحيث،)2(كارليدىيثرأسهاأنعلىام245هـ

الباباورأى.كيوكالجديدالفاآنحكموأثناءاوكثاىوفاهَبعدالمغولبلاد

برسنرحثىأومسيحيَايكونلاقدألمغولخانأنمعأنهالسفارةبهذه

المسيحيةالعقائديساندسرفبأنهمعقود(كانالأملفإن،)3(لِوحدا

المسيحصورةبهاوراىبسمرقددالدصارىييعةبلنسهزارالرسالةكاتبوان،الثاريخ-

اقثرفتماجزا.الآنيدالونفهم،الرصالةلهذهوففا،السلموناما.الللاثهَوا!عوم!

والحواث!.96صه،تركصثان:يرتولد،الدصارىلحقايديهم

()123.22-/Rachewilts,papal envoys , pp

ومنالثاسعجريعررىسابقهعنلتائايخدلفكانالرايعأنوسلتالباباانيلاحظ

مع!ثحالفمحاولثهف!نولهذا.المغولىالخطرحقيقةاالركه،الهابواتمنصدفه

.المفولباحوالالدرايةمنلليهاثثمعبماالثاليةللأزملةالأهميةبالغةكانتالمغول

(Rachewilts,papal envoys , 121.p . (Y

سيفدمالذىالمشرنىالمسثحىالم!ذلكلأسطورةموضوغاكاناوجونيوحدابرسثر)3(

ذلكعنلملاسدزادة.المقد!وليتفلممطينمدهمويأخذ،العسلمينويهزم،الاثمرقمن

راثع:
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الأسرةأفرادمنولأن،ضدهمحروبمنشدهبما،المسلمينضد

رأسهمعلىوكان،)1(هممبحياتبأميراتئروجمنالحلامةألمغولية

وهوعلبهالثوىالثأثيروصاحبه،الأعظمالخانوالدهتوراكيداخانون

الباباوخطةاعثبارفىوضعتقدأنهايبدووالثى،)2(للمسيحيةألملثصر

المحسيحىالتحالفهذامثللعقدكيوكعلىالثأثيرفىالرابعأنوسلت

حليفَالهمأنالغربفىللمعميحييننراءىلىاذ.الاسلامضدالمغولى

صليبيةحملةإلىللدعوةسانحةالفرصةأصبحت،الاثمرقفىفويا

الحروبفىيشثركأننذر،صليبىمحاربانتظارهافىكان،ثديدة

ناثيرمدىالأحداثهذهأكدتوهكذا.الثاسعلويسوهوالصلثبية

ودورهاالمغوليةللامبراطوريةألخارثيةالسياسةعلىأسغولبةالمرأة

فىالمسلمينضدصليبىمغولىلنحالفالأولىاللبدهوضعفىالحيوى

ألاثمرقه

وألمبشرالراهببقيادةالأولىالممفارةغادرتفئدالأمركانوكيفما

0391,Newton, .A,.P Travel and travellers of the middle ages, London=

.chapter TX

ننكروسوفالسيحيةاعثلقال!ئىألخواتينينكرنلكعلىأسنوليةالمصادرلدت()1

اج،ثهانكفماى:العويلى.الدراممةمنأسلاسبمكانهمفىالخران!نهولاءلور

522 YUM9صرول،الثواريخثامع:اللقرفمددI.

هـ/6461248عامايلعيغداىبالموصلألمغولىالثاثدقل!منارسلتسفارةهداك)2(

علىيمملثهللفبامذهابهطربقفىوهوقبرصثزيرنىالثا!معلويىا!الى

)عثلقفدنفسهكيوكوأننصرانهةكيوكوألدةيانلولهىالم!يعولونانثاوهداك،مصر

!لىلعبنداىوأنالمفولمنكببروعددالمالكالببتامراءمنعشرئمانيةومعهالمصبحية

والعواشى.596-496ص،نركسثان:يرنولد.طويلزمنمننعميدهنمفدنفسه

,Pelliotمفالعلىمطمد Les Mongols et la papauteالمفول:العريدىد.ابصئا،

.591ا-49ص
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Ai4)245أبريلفىليونكارليدىيوحناالفرنسسكانى /r e،واجتاز

فرافورممنبالفربالخانمعسكربلغحثىالو!مطىآسباولرارىروسيا

علىأعظمخائاكيوكانثخبالذىالتوريلناىمجلسلبشهدأغسطم!فى

أنهغير،اسثقبالخيرالبابامبعوثكيوكواسثقبل.)1(المغولكل

لِردأقإلألِسعهلم،المسيحيةاعثلاقإلىيدعوهالباباأنلهنبينعددما

أمراءسائرمععللِهيقدموأن،بسيادتهيعثرفأنمدهطالبَا،عليه

كيوكانطباعأنذلك،الاْعظمللخانوالطاعةالولاءلثقديمالغرب

لأوريىالغربفىالباباأنهوكاربيدىألممميحىالمبشرلحضوروتنسيره

الذىالخطابفىبوضوحهذاوظهر،وسلطثهحمايتهتحتننسهيضع

البابوىالمفرإلىكارللِدىيوحداعادوعددما.)2(البابالبعثةكيوكسلمه

ورفع،المغولخانرسالةللباباقدمام247هـ/646عامنهايةفى

لِثحالنونلاكيوكلسانعلىالمغولأنإلىفيهأشارمممهبَاتفرير،إليه

.)3(للغزوأوللفتحيخرجونبل،أحدمع

سمبادسطبلالكدد،البابامنبايعازأرمملهاالثىالسنارةنلكوحتى

،كيوكإلىالصغرىأرميدياملكالأولميئومأخوهبعثهالذىالأرمدى

(ام025ا-247هـ/964-)645بينماالفرةفىرحلنهواسثغرفت

)1(28.-27.Carpini,History of the mongols, pp

إسمنحتوذلكالثصريحدونلالثلميحالدينورئمبدالعوبلىمنكللوثودهو(نمار

اجحهانكشاى:الجويدى،8I!ريه،الثواريخجامع:الدينرثميد،الفرنج"رسل

.Yriu.

.اثعاتيكانارشيفاتفىمحفوظةتزالماالرايعاونسلتالباباإلىكيوكرسالةان)2(

.(1)حاشية4صا،الاسلامىالعالم:شبولرراجع

)3(.31-03.Carpini, History, pp
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اذامزابامنالمسيحيبنعلىبعودماادراكفىكارلبدىببانفاقفإنه

تكنلةبراءومنحه،بالغةبحناوةكيوكواسثتبله،المغولمعالثحالفتم

فىسمبادبعثهاالنىالرسالةوفى.والحمايةالمحبةالأولهيثومللم!

،ئبرصم!الأولصهرهإلى،سمرفددهـمن646/ام248فبراير

فىعاشواإذواهبراطوريثهمالمغولبلاطفىالدساطرةأهمبةإلىباثمبرما

وأعلن،الامتيازاتلهموجعل،بالثفماريفمدهوحظواالخانحماية

ردلمعليهموردبشيئيعدهملمكروكانببدوولكن.)1(لهمحمايثه

76عامكيوكبموتأنهعلى.كاربيدىضارةعلىلردهشابهَا i/هـ

،)2(أشهرثلاثةأوشهرينبعدثوراكيلاخاتونأمهبموتثم،ام248

اتامةفىالبابارأسهموعلىالألرلىالغربنصال!آمالكلانثهت

الاسلاميين،والمغربالمشرقفىالمعملمينضدمغولىصطيبىثحالف

بشكلهاالمسيحيةأحلامدغدغتالثىالمشرفةالآمالنلكواننهت

العصرانثهىأيضَاكيوكولموت.حكمهأثداهبهاولنثعت،الدسطوى

وندفمى،المحغوليةالامبراطوريةداخلوالدصرانيةللدصارىالذهبى

خلينثهوأنخاصةألمغوليةالامبراطوريةأنحاهكلفىالصعداءالمسلمون

فىلكبوكلنامأمغايرةسياسهَانباععلىناحيثهمنمميعململكوفاآن

كيوكسلنهفعلهعماالثكفيرومحاولة،والمسلمينالأسلاممنمرفنه

سرفويثىالمسيحلِةأمهبتأثيروذلكجانبهإلىواسثمالتهموترضيثهم

للمرأةالحضارىللثأئلِرتثعرضعددماسدوضحهالذىالدحوعلىبيكى

المغولبة.الامبراطوربةداخلالمغرلبة

يذكرها.لممصادرعلىمطمد(.Wt-91صه،المغرل:العريدى.د(1)

.0.1viu،الثواربخثامع:اللينرشيد2()
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خاثوقهدلرهاطملا

بالنسلطانسمتمغوليةامرأةدورعنالصنةهذهنطرىانوقبل

لعبتوعجرفةصلفَاعدهاتقللاأخرىامرأةدورالىنممهر،والفرور

مثالآوكانت،لامبراطوريةداخلالسياممةلأحداثنحريكفىكبيرلمدورلم

السلطهَوحبالغطرسةبلنستوراكبلاخانونلسيدئهالنامَاماثمايهَا

وكاتمةلثوركيداخاثونحاجبةكانتفقدذلكفىغروولا،والثم!

مغولبةتكنلمأنهامنالرغموعلى.خانونفاطمةوهىأسرارها

بدوروأسهمتألمفولفصورفىعاشتوصها،ايرانيةكانتبلالأصل

فصوروأروفهدهاليزفىدارتالثىوألموامراتالدممالىفىحيوى

ألمجالفىدورهااظهارفىحفهانغمطأننممثطعلاولهذاالمغول

سى.السيا

المغولأيدىفىوقعتأسيرةأهرهابدابةفىخانرنفاطمةكانث

أتوابهاحيثالرضاعلىيماثمهدالشهيرةطو!مديدةعلىاسولواعددها

وفد.)1(نوركبلاخانونمعم!كرإلىوأوصلوهافرافورمعاصمثهمإلى

علىخانونفاطمةبظهورأحاطتالثىالظروفحولالرواياتاخثلنت

أنهاالموجزةالدينرشيدروابةتشيرحينففى،السياسبةالأحداثمسرح

فيهارأتحيث،ثوراكيداخالًونهعسكرالىومدهاقرافوالىأحضرت

ئذكر.)2(أسرارهاوكالَمةثقثهاموضعفجعلثها،والكفاءةالذكاءمخايل

الدين،رشيدمراطدةروايةمنكلرتفاصيلاحترتالثىالجويدىرواية

وينكر.22صهجا،ثهانكاثماى:العويلى7611ص،المحواريخجامع:الد!رثميد()1

الدلالةهذهفعلمثهادلالةألىالمموقفىالدلالينبواسطةوافورمفىكلت(نهاالعويدى

U,والذكاءفدونكل -'Iliخاثون.توراكبدامعسكرالىكثيرلم!هاتاتىوكانت.ء

.176ص،الثرا!يخجامع:اللينرشيد)2(
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النسطورىالمسيحىجلِدقاىالأميرخدمةفىدخلتخاتونفاطمةأن

أصبحتحتىمدهوتفربت،نرراكيداخاتونوأمهلكيوكالمقريينوأحد

بعدتمكلتأنهالدرجة،ائثمانهوهوضعلأسرارهوكاتمةلهحاجبةبمثابة

ضمنتدخلأنقبلوذلك،)1(تنكيرهوعلىعليهالسبطرةمنفترة

هصركيلاخادلن.حاشبة

وسيدنهاخانونفاطمةبينالعلافاتتوطدتفدَد،افيمركانوكبنما

تدبيرعلىوالتدرةوامفاءةالحادالذكاءفيهاتوسمتالتىتوركيداخاتون

ثعلتهاأنبهاتوركيلاخاتونثقةمنبلغ.)2(وألمفدرةوالثوجيهالأمور

انأرادتخاتونفاطمهَأنويبدو.أسرارهاوكالغةبهاالخاصةالحاجبة

والبأم!البطف!شدبدةكامرأةفظهرت،لسيدتهامفمابهةصورةتكون

فثرةفىواسثطاعت،والشدةبالعدفاللولةرجالازاءسياسثهاواتسمت

بدهاطالت"حثىالمغولىالبلاطفىمرموفةشخصبةنصبحأنوحبزة

حميعأنحددالى،)3(،غايانهمالىالوصولعنالداسمدعالى

منأنهالزعمهاودهاويخطبونمدهايئتربونكانواطوسمشهدسادات

وأصبحت.)4(القدسيةمنبهالةأحاطوهاولذلك،الاْثمةنسل

كيوكتوليهقبلخاصةالدولةشدونكلفىتسثاثميرهاتوراكبداخاتون

الفاآنية.عريق

.!226اج،نعهانكثماىالعوللى(1)

،الحرانتاريخ:همدانىرازىاللهعبدايضئا،176ص،الثواريخجامع:الدلِنرثميد)2(

.4امرول،!هـ.ا317نهران

.226صجا،ثهانكشاى:العوللى)3(

الدولةوعظماهكلهارانالمغولمزرخويذكر.226صاج،حهانكشاى:الجويدى)4(

المحواريخ،جامع:الدينرشثد.الشخصلِةاغراضهملثحعَيقوسيلةيدخذونهاكانوا

.17صول
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ألمرأةنلك،نوراكيداخالَونأنأسغولمصادرنصوصمنوينهم

تقومفكانتالمسلمةوصيفتهاتأثيرتحتوقعتقد،المثعجرفةألحديدية

يعارضونممن،أوكثاىرجالكبارمنالدولةوأركانالوزراءبعزل

،للثاآنالأعظمالوزيرجيلقاىرأممهمعلىوكان،ومكانثهاسياسثها

رجالهاأحدطريقعنوذلكالديوانصاحب،)1(.يلواجومحمود

علىبالخروجملففةتهمَالهماوثهتحيث،)2(الرحمنعبدوشممى

وفد.الباصالفوانبنطبنأالاعدامعفولثهانهموهى،)3(الدولةطاعة

كلفإلىلجلاحيثبحياتهماالنرارفى)4(ويلراجثيلقاىمنكلنعح

الحمايةمدهطالهينكيوكوشفيقتوركبداخاتونأيداءاحدكونانالأمير

إلىفاطمةأوعزتوفد.)5(نوركيلاخانونحاثبهوغدربطشمن

كونانفأجابهاالفارينتسلبمتطلبكوتانإلىنرسلاننوركيداسثدتها

شجيرةإلىوتلجأ،الصفرمخالبمنتهربالتىالطعوريغاثتائلا)ان

أمرلماعادنهماتكوناببلالجلاأنهماوحيث،العدوصرلةثامن،الشوك

.)6(،المروءةعنبعبا!

)1(

(Y)

)3(

(4)

)5(

)6(

58صه،الاسلامىألعالم:ثمثولرراثع.الميعوثأوالصنيرمبا.تركىلنظ:!لواج

حاشية.39ص،الثواريخثامع:أللينرشيدكثابعلىنعليقاتهفىالصبادد.

اVV-176ص،الثواريخثامع:الل!رثمي

.422-ص223جا،ثهانكشاى:العوبلى

اللهرورا.مامدطقةعلىحلائااوكداىعيلهقدكانهذايلراجسودانيلاحظ

الذىالمدطعَةهذ.وتدظعِبلاه)عادةفىكبهر،دورلملعبوانه،خعددوعاصمدها

الاسلامى،العالم:ثمبولرراجع.للمفولالمدمرةالغاراتبممببألخرابيهاعصف

صر،85.

ثامع:الدينرشيد5ص223اج،ثهانكشاى:العويلىراجعذلكعنللأسثزادة

.1ص77،الثواريخ

رشيدلحارةمشابهةعبارةالجويدىواورد.171ص،الثواريخجامع:الدينرشيد

.232صأج،جهانكشاى:إلجويدى.الدين
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فىلِلواجومحمودحهيدفاىمنجمالَ!أء"كلطخاقولى.فنفاطمةادركتلفد

للتخلصندبربدأتولذلك،مكانتهايهددأنالممكنمنكونانحماية

لجأتأنهاويدَال.اللدودينعدويهابحمايةنعهدالذىنفسهكونانمن

منالعلويينأحد،وأت!مهاكوئانمنوالانئقاممآربهالتلفي!السحرإلى

-شيرهويدعىكيوكألَابكلقداقساقياالأصلفىكان-سمرقددأهل

)1(.هاتحثىالعلةعليهوثقلتمرضأنإلىلكونابئسحرلمعملتبأنها

فبعد،عليهاأفبلتأنبعدخانونفاطمةعنندبربدأتالدنياوكأنولدا

بمسثاثمارينحكمهفىواسثعان،القاآنيةعرث!خانكيوكتسدمان

لزيرلمملصبهإلىعادالذىثيلقاىرأسهموعل!اللساطرةمنللنراء

وأقدعوهبفاطمةأغروجميوك،أيضأقداقنجموارئفعألمغولىللبلاطأعظم

ولما.السحرطريقعنكوتانأخبهموتفىألرئيسىالسببكانتبأنها

لنثهنأنأوالسحرنحريمالجلكيزخانيةالياسافرانينضمنمنكان

،)2(الماءفىبالاغراقوذلكالقثلذلكعقولةيكونوأنالسحرالمرأة

العلوىذلكأيدىعلىمحاكمثهاوجرتللمحاكمةن!وريمهافثم

وضعرهاثمصدعتبمالتعثرفوعذبوهافقيدوها،شيرهالسمرفثدى

منكانمنكلوالثعذيببالفثلولَتبعوا،أللِمفىبهاوألفوالبادداخل

.)3(أفاربهاأوأنباعها

ويلاحظ2261صاج،ثهانكفماى:العوبلى2211،الثواريخحامع:الل!رشيد(1)

روايةمعماحدإلىوتثعارضمدطقيةوغيريلاضطرابتدصمهداالعويدىرويةان

الد!.رئميدألمغولمورخ

(Rubruck,The Journey of william Rubruck, pp. 401 - ,501 991 - .002 (Y

الخانبلاطفىرودروكولعِوجودائداءوساحرةساحرحقفىالحكمهذانفذوقد

السابق.المصدرفىجبدوصفأدونهفبماذلكلداووصفهمدكوقاأن

اسثواريخ،جامع:الينرشيد2271-226صأج"جر،،نكشاى:الجويدى)3(

,D'ohsson.232-233أيضَا9171ص HisEoirc des Mongols, To.111 pp-
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خاقكيوكأرملة(قايمشأوقولأغايمشدووأوغول

،(م6/9421-0259!6471-48

فىعارمةرغبةانثابئهاالحاكمةالأسرةمنلامرأةآخرمثالولديدا

كلذلكأجلمنواتبعتزوثهانسلفىألخانيةبعرث!الاحثناظ

كما،ونفسِ!غالكلولذلت،والخططالمزامراتودبرتالوسالل

هذهإحدىوكان،غابنهالثحفيقأبضَاالحمافاتمنا!يرارنكبت

الثاآنوفتلألمغولىالعرث!علىللاسثيلاهعسكرىياننلابالتيامألخطط

فىالأمورمتدراتعلىالسيطرةفىليممثمرنمملهاأسغولى

أو)1(غابماث!أوغول()أواغرلهىالمرأهَوهذهأسنوليةالاملراطورية

مركثبةوهى،)3(خانكرركزوثة)2(-()يرثابمفنفيصقاوقول

ظهرهاوأدارتخاكنللاطمةندكرتفدخاكنكركيداانألى!عويدىونثميرلداية-

خانونفاطمةأنىأليالاضافة"كوتاناللهاوناةفىالعمدبينهانثدتأن!عدلها

ولاخانوننوركبلالأوامرنايهلا5معحمدهاسثنتألثىالأخيريامهانىادات

.Nijجا،ثهانثطى:العويلى.لطلداتهاتسثعب VYtL). "aهوالعويلىأنحظ

فاطمة)تهمالذىالعلوىشيرهأنيالذكرومرى،الرواية!هذهأننردألذىالوحيدألمورخ

وتعنيبهابمحاكمثهانفممههووفام،وفاتهفىوثسبيتلكوتانسحرتيانهاخاتون

الخانكيوكوفاةبعد،ايضأهواتهمعددماالكاسنفىمنايضئاهوذاقفد،!اعدامها

.رأبداءهنسانهوقثلوااليمفىيهألقىثموعنبفحوكم،السحر!ممارصة،الأعظم

.917ص،الثواريخثامع:الد!رشيد2275صجا،حهانكئماى:العويلى

برتولد:منكلالرسميهذاواخذ.24.صجا،ثهانكشاى:العويلىنكرهاهكنا)1(

.24ص،لاسلامىالعالم:شبولر685صا،تركسثان

(Y)المؤرخيناحدأخذوقد.211،ص791،الثواريخثامع:الدينرفمثدنكرهاهكذا

العريدى:د.راجع.فايمياث!أوغولاسمنحتفذكرها.مفايالرسمينالمحدنين

.9Iصه،لمغرلا

وهىبعدفيماأرملثهئمكيوكزوثةغايمف!أغولببننخلطألاجداالمحهممن3()

-قويمش(أوقول)الإسمنفسوتحملمدكوالقاآنزوجاتحدى"!"الأصلمركثية
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زوجهاوفاةولعد.)2(وخواجهَنافوهماولدينلهأنجبت)1(الأصل

كانتالتى،المغوللقوان!نطبفَاالمغولىالعرشعلىالوصايهَتولت

الجديد،الخانانتخابيثمحثىزوجهاوفاةبعدمؤقثَاالعرشالمرأةتولى

بكدهالذىالشديدالاحتراممدىعلىيدلفإنماشئعلىذلكدلوأن

المغولى،الناريخفىاللانيةللمرة،أجلسوهاانهمحدإلىللمرأةالمغول

إلىالتوريلتاىدعوةلحينالعرشعلىكوصيبما،توراكيداخاتونبعد

واسثمرت،م4821هـ/646عاموذلكالعديدالناآنلاخثيارالاجثماع

الوزيرذلكفىويعاونهاسلثينمنيقربماالعرشعلىوصايثها

.)3(اللولةرجالكبارولعضثيلتاى

فثرةفىغايمشأوغولحرصهدىألمغولمصادرونوضح

غيرهدونخانكيوكنسلفىألمغولىبالعرشلخثفظانعلىوصايثها

تقضىكانتولذلك،ذلكلثحقيقلَثبعهاالثىالوسائلعنالنظربغض

؟)4(وخرافاتهمبهذيانهممشغولةوكانتالسحرةمعخلوةفىأوفاثهامعظم

الفاآنيةعرثىفىوطموحاتهاآمالهاتحتبقنسثطيعأنهابذلكمعثتدة

الشخصيةفويةوكانت،خاتونلأولجاىاخئاكانتالأويراتقبيلةمنومدها-

رلعميدةهذهتلجبولم.خانلمحولوىخطببةالبدايةفىوكانتكبيرحدالىومسبطر

.691-91صه،الثواريخجامع:الدينرشيدراحع.بيعقة،شيرين:ابلثينسرى

وحدوبصللعانهرمعرىعلىامرايتيلادثممالالواقعةالمدطتة!سكدونمركيتقوم1()

عرفواولذلكالغاباتفىالصيدعلىوعاشوا،مغولىثلىمنوهميايكاليحيرة

الىتللميانالأولىوزوثثهثلكيزخانوالدهانوالمعروف.الفاياتفهاللب!سم

.ص+،المغول:العريدى95ص،الثاريخفىالمفول:الص!ادفؤاد.د.ألمركبت

الثواريخ،حامع:الدبنرشيد1245-24.صاج،جهانكائماى:العويدى)2(

.202ص

.68صا،نركسثان:برتولدأيصئا؟186ص،الثواريخثامع:الدينرشيد)3(

.24صا!2جا،جها!كشاى:الجويدى؟186ص،اللأواريخجامع:الدينرشيد(4)
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السياسةفسادإلىأدىممامعهمالوفتواضاعةالسحرةخرافاتبثصدبق

منضدوالضغائنالحقدإثارةعلىحرصتوانهاخاصة،)1(الدولةفى

أوسياسةعلىممبرلموالأفاربالأبلاءمنخاصةلهاهعارضتهمنخفى

الأسرةونبلاءأمراءبينقوىانعاهظهروعلدما.،نسدفرقامبدأ

بسعابهوذلك،ألخانيةعرن!علىمدكوفاآننرنمبحأولثعيينألمامة

معارضةوناقوخواجةوأبلائهاهىأبدت"بيكىسرقويثىوالدئهواهثمام

أنهوالمرثح.)2(خانتولوىسلالةفىالمغرلىالعرشيكونانشليدة

أوغولمنكليين،أسغوليةالمصالرإليهتاثمرلمخنىصراعقام

أنلدرجة،الناآنبةعرث!بثولىفبمنبيكىوسرفوينىغابمش

المواعظنحملالرممائلمنألعديدإليهمأرسلتند،!كىشورفونثبثى

صفوفداخلالفتنواثارةمدكولانثخابمعارضتهممنلهموالدصائح

داخلوالقلاقلالنتنلاثارةيؤدىرلماذلكلأن،)3(الحلاهةلأسرة

العرشحولأنفعمهمالمغوليينأهليةحربوللشوب،لامبراطورية

ودلهَ،سدهمصغربدمببوالثعلتالاسثبداديظهرونالأيداء"فكان

الوالداناستبد5كما،)4(،معفولةغيرأعمالعلىويمَدمون،تجريثهم

الرأىأهللردعاسثعداد(أبدتغايمشأنحينفى،النجةبآراثهما

.)5(،هواهامسايرة"والصواب

الاثلينأبليهاوعنحماقاتمنغايماث!أوغولعناشثهرولما

.186ص،التواريخثامع:اللينرشيد2421ص1ج،حهانكشاى:العويلى(1)

.2اA.)LT،الثواريخهامع:الدينرثطد2()

ا.AlLpo،الثوال!حامع:الدقرثميد)3(

.186ص،الثواريخجامع:الدينرشيد)4(

.242صجا،جهانكشاى:الجويلى)5(
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حرضتهماأنهافالمرجح،أيضئاوحماقةوتهوراندفاعمنوناقرخواجة

المؤامرةندببرنمولالفعل،مدكوفاآنمنللثخلصمؤامرةلندبلِر

مدىوخواجةناقوالأخوينأدركأنبعدكثشنتأنهاالا،لاغتياله

عماتخلياولذا،البلادعلىالمؤامرةتلكممثجلبهاكانتالتىالكوارث

.)1(الحاكمةالأسرةمنالعقلاءلدصيحةاسثجابةيهالفياميدويانكانا

ونافوخواجةوأبديهاغايماث!بينالخلافوقوعذلكعلىثرتبوقد

بلِنوفعالذىالخلافانكما،الدولةورثالالأمراءببنالفرفةووفص

لانثشارأدىمما،القريىذوىبينالخلاتفىتعمببوالأيداءالأم

ولممبباقائلاالدينرشبدذلكعنوعبرالامبراطرريةداخلالنوضى

أ!ثضارلهَالآراءوسمبب،الآخرينوالأشخاصوالأيداهلأمببنالخلات

العويدىويصف.)2(،الأمورواخثلتالزمامأفلت،المخثلفةوالتداببر

بنحسينللشاعربيثينعلىمعثمدلمالوضعهذا)3(الجهانكشاىفى

قائلا:السامانيةلللولةالمعاصرالمروروزىعلى

الصبيانوامرةاللساءرأى:علهماالرياضةذويعجزشيثان

عدانبغيريجرىالصبىوأخوالهوىإلىفميلهنالنساءأما

أرسلواأنهمالحمعَاءسباسثهاعلىأقارلهاوسخطغضبمنبلغوفد

وجودبضرورةيخبرونهسناجدكيزخانآلأفرادكبربرصفهباتوإلى

.)4(نفسهبانويكونأنوينضلأوكثاىنريةمنليسأخرقاآن

.242صجا،ثهانكثماى:العوللى(1)

العويلى:.الراىنفسالعريلىويوافقه.186ص،الثوا!يخثامع:الدينرثميد)2(

.242صجا،جهانكشاى

.242صجا،ثهانكشاى:العويلى)3(

.242صجا،جهانكشاى:الجويلى(4)
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فإنهغايمشأوغولاتبعثهاالتىالخرقاءالسياسةمنالرغموعلى

العلاقاتمجالفىالدبلوماسىنشاطهامواصلةدونيحوللمذلك

لنلكاسنتبالهافىذلكولغثل،الأوربىوالغربالمغولببنالخارجية

وذلكقبرصفىرجودهأثداءفرنسام!الثاسعلوش!منالمرسلةالسفارة

الصلببىالثحالفمشروعلاحياءالثاسعلويسفبلمنمحاولةفى

البابايثبلاهبدأالذىالمشروعوهو،الشرقفىالمسلمينضدالمغولى

أعثلقواالذبنالمغرلمعالثحالففكرةوكانت،فبلمنالرابعانوست

وكانت.لوش!لدىوالاسثحسانالقلهوللقيتتدالمعملمينضدالمسيحية

الرهبانمنوتثكون"كيوكألقاأنالىأصلامرسلةالسفارةت!

بعيدوكلاهماوأخبهأنلربالونعيمولا8ءوللالأ!مأيرئاسةاللومليكان

دارفبماالباباعنلِدوبكانأندرياأنوالوافع.العربيةباللغةألحداث

صغيرةكنيسةمعهماوحملا،المونرفيزبثيينمعمفاوضاتمنحديثَا

ولعض،المسيحبةاعثلافهعنبالخاننلبقهدبةأنهاعلى،مثلفلة

الهدابابعضعنفضلاَ،الكديممةلهيكلاللازمةالديديةالمندسات

هـ،648آواخر/ام924يدايرفىقبرصالعمفارةوغادرت.والثحف

وكان،ايلجلِغداىالمرصلالمحغولىالتائدف!ادةمقرحيثإلىومضث

السفارةوصلتوحيلما،هلغولياإلىفوجهها،)1(فارسفىالخاننائب

فىالخاننانب!يلجيغداىارسلهاممنارةعلىردمكانتالسفاؤآلؤفصهةهذهانظل)1(

82مايوفىفار! iويحملانومرتصداوودمسيحينمنلككونالثاسعلويىألىام

علىالمغولعزمعلىونلطوى،فرنعمام!اللهالىكيوكألخانمنموجهةرسالة

إخثلافعلىواليعاقبةوالدصاطرةويلأرمنوالبونانييناللاتينالسهحيينحماية

عامدسِمبرفىقبرصيعزيرةنرولهائداهالرسالةهذهالداصعلوس!ونلقى،مذاهبهم

1248سدةفكرفارسفىالخانناثببانالرسالةهذهتفصيرمحثوياتوجرى

وأن،LIi.._(مغولهو!وخانعاثمرسدواتبعدبهقامالذىكغدادعلىطجومنمنفى

-،مصرلمهاجمةصليبيةحملهَمنالثاسعلويسأعددبماالهجومهذاو!زمنيرتبط
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غايمائ!أوغولأرملثهوأن،ماتقدكيوكأنلهاتبين،قراقورمإلى

وعبرت،الشديدبالثرحابالسفارةفاستقبلت،العرث!علىالوصايةنولت

مااعثبرتأنهاغير،والمسيحيةالمسيحيينتجاهالاثمديدثعاطنهاعن

وأنللسلطانالثابعيؤديهاجزية،الهدايامنالثاسعلوش!ألملكأرسله

وسلطانحمالِةتحتنفسهبضعأنيجبالثاسعلويم!الملك

هذاعقدفىالشدلِدهَرغبتهاللسنراءوأظهرت،المغوليةالامبراطورية

وانهخاصة،بالائمرق)1(المعملمينضدألمسيحى-المغولىالثحالف

الامبراطوربةداخلوالمسلمبنللاسلامكراهبثهامدىعدهاعرف

منونعماأنعلى.(قليلبعدطوضحهالذىالدحو)على)2(المغرلية

السببهىكانت)والثىالحثمةالمغوليةالأسرةأفراديينمثملال

ضخمةمغوليةحملةترسلأن،نيثهاصحتإذايمدعهاوراءها(الرئيعمى

.)3(الشرقمسلمىمحارلةفىهعهللافمثراكالغربإلى

لمسدواتثلاثنحوبهام!الثى،مدغوليامنأندرياعادولما

ثمكرهاعن،العرشعلىالوصيةفبهاأعرلترسالةسوىمعهبحمل

أنمدهوطلبت،نحوهااهثماممنأبداهماعلىالثاسعلوش!لثابعها

لوش!ارنباعمنالرغموعلى.)4(سدةكلالهداياارسالعلىيواظب

نلك.علىرل!كالم!نالمنكورلوشسفارركانت،الاسلامىالثمرقنلب-

.Peliotلميومفالعلىمصمئ!.602ص،م!ل:د،ل!يدى

591المغول:الريدىد.)1( - Iifusa6.

(Y)تركعمثان:برتولدروايثهفىويؤدده.ص213،اللواريخحامع:الدونرشيد،

.صر،685

.9Iصه،المغول:ال!يدى.د(3)

المطوماتهذهاسثقاءفىإعثمدالعريدىالدكثررويددوان.91صه،العريدىد.4()

كثابه:فىPelliotبليوللمؤرخمقالعلى
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علىالوصيةأوالمغولفاآنلاسثمالةالمحاولةهذهفىلاخفافهاللَاسع

الوقتلِحلسوفأنهيأملوكان،مطلقاييأكلالمأنهإلا،المغولىالعرث!

.)1(المغولمعنحالفعندفيهبثمالذى

فيماغايمشأوغولعليهاسارتالثىالخرقاءللسياسةواسثمرارلم

المرأةسباسةعلىجريأفإنها،والمصلمبنالامملاممنبموفنهايثعلق

للمسلمين،شدبدهَكراهلِهَاظهرت،نوركيداخاتونألمتسلطةالحديدبة

فىالبوذيبنزعبممعدنلِدةمؤامرةدبرتأنهاعلبهمحئدهاهنوللغ

ايديعَرتبرتولد)ويسميه)2(قوتبيدىيسمىوكانباليقبيق

صلاةأثلاءبب!دهالمعملمينثمعفثلالىتهدف(لأوي!ر)3(

وغوللاالرصيةالمدةأصدرتهاالثىالأوامرأنبرتولدويذكر.)4(العمعة

هذهخبرولكن.()ْبالابثيكجىيسمىرجلحملهاذلكلثلفيذغايمش

3291(-)2291Les Mongols et la papautd, Revue de 'L orient, chrdtien=

كبيربمعهودقمدااندامنالرغمعلىالمنالهذاعلىالعلورعليدانعذرأنهويلاحظ

امبيرالمورخسافهماعلىللإعثمادالعزلثةهذهفىاضطررناولذلك.اليه!وصول

العريدى.البازالدكثورلأصثاذ

.91صه،لمغولا:لعريدىا.د()1

.76،77صاج،ثهانكائ!اى:العويلى.قوتلىلدىالعويلىيسيه)2(

.86هص،نركسثان:برنولد(3)

الجريلى:،213ص،الثواريخثامع:الدينرئميدراجعذلكعنللأسعزادة4()

اللين.رشيدمن(كلرتفاصيلالجويلىوأررد.177-اv1\اج،ثهانكئماى

هذهوراءالرئسِمىالمحرضيأنهاغايمقاوغوليثهموالذىيرتولدذلك!يزيد

.86صه،نركعمثان:درنولد.مرةالمؤا

البوذيين،منكانغلائاأنالدينرشيدروايةوتفمير.68صه"تركممنان:برتولد)5(

رشيد.إدانثهموأثبت،بالمثأمرينفوشىالمؤامرةتلكعلىمطلغاوكانسر،اسلم

.132ص،التواريخحامع:الدين
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عنالدينسيفوشممىببفمباليقالمسلمينكبارأحدإلىوصلالمؤامرة

فيهتولىالذىالوفتفى،)1(تكماثىيسمىأويغورىرجلطريق

الفاآنأردوفىبدفسهفوتببدىبمحثمةففام،الخانبةعرشهدكوفاآن

ماثمهدعلىبالاعدامعليهفحكم،المؤامرةتفاصيلبحميعاعترفحيث

فدمدكوقاآنأنالجويدىروايةوتذكر.)2(باليقببيشالدا!من

كانتالذىالجمعةيومالمثأمرينأعداقنفطعبأنوأمرqمحاكمه

المسلمونالحكمبحضروأن،الدنبدةالمؤامرةهذهتدفبذفبهسثثم

فىالاعدامحكمنفذالذىوان،سواءحدعلى)البوذلِون(والوثديون

لناملأبىشعرببيتالعويدىوي!مثفمهد.)3(اوكدجشنيفهفوتابدى

فانلا:ألفاآنفبلمنوألعدالةألحنيتةبظهورسعالتهمظهرلم

)"(حذارالعرينأسدمنفحذارعواروالصيوفأبلجالحق

كانواضطراباتلنثلةنهايةوضعالىمدكوفاآنعدالةأدتولذلك

فيهاسثثسببوكانتبدايتهافىحكمهأركانتزعزعأنالممكنمن

وثههااللهجهَشديدةرسالةفىملكوفاآنوصفهاولهذا،المرأةتلكحمافة

أوغولفيهايصفرولروكوليمسنيرهطريقعنفرنساملكإلى

بالعطفقبلمنالثاسعلوش!سنارةواسثثبلتسبقوالثىغايمش

ثعرفأنلهاوأنى،كلبهمنأسواشريرةامرأة5بأنها،الشديدوالترحاب

.،)5(الدولةمصالحأووالسلمالحربشدرونفىشبئَا

.68صه،لركسمان:يرنولديضأ775صجا،ثهانكشاى:العويلى(1)

.686-68صه،تركسثان:يرنرلدأبضأ1ص213أالثواريخثامع:الدينرشيد)2(

.97-7صولجا،جهانكثماى:العويلى)3(

.97صاج،جهانكاثماى:الجويلى(4)

دوسون.النرنسىالمؤرخمعلذلكويثفق.696ص،تركستان:يرتولد)5(
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آثارفدالخانيةعرشمدكوقاآناعثلاءفإن،الأمركانوكينما

فىأخفقتوأنهايدهافىاسقطأنهاأدركتالتى،غايمشأوغولحفيظة

إلىدفعهامما،وكيوكأوكناىذريةفىمسنمر،المحغولعرشجعل

رشيدالكبيرالمغولمؤرختداولهاالثىالكبرىالمزامرةث!فىالاشثراك

وكانت،ام251-0125هـ/964-648عامبالثنصيلالدين

اكثيرفبهاواشنرك،العرشعلىوالاستيلاءملكوفاآناغنيالإلىنهلف

توكَاشىأهثال،)1(الدعماءمنالعديدفيهافماركتكعا،أوكداىأسرةمن

أفاجوقدثغتاىحفيدنوفا!ممونزوثة(خاتونإطوفاشىخاتون

أوغولالكبرىألمؤامرةلهذهالمدبرالعلدوكان.شيرامويظأم)2(خاتون

هذهوتؤكد.)3(أوكثاىأسرةمنالدللاءبعضالىيالاضافة،غايمش

الاغنبالاتلثدبيرالمغولبةالمرأةهذهبهفامتالذىالحيوىالدورالرواية

العرشفىالسياسبةطمرحائهنونحئيقنفسهالثاأنلاغثبالالسياسية

المغولى.

عدةوعقدت،)4(تنفيذهاقبلكثفمفتفدالمؤامرةأنعلى

الأمراءمحاكمةوقرك.المؤامرةهذهفىللمشاركينكبرىمحاكمات

حينفى،()ْنويانمدكاساراليرغوجىأواكبرالفاضىإلىواللبلاء

903.-603.D'ohsson, Histoire des Mongols, To. ,I pp=

.112-02صه،الثواريخثامع:اللينرشيراثعالموامرلصعنللأسلزادة(1)

.212ص،أللراريخجامع:الدينرشيد2()

.121-21.ص،اللواريخثامع:اللينرشيد3()

قبيلةمنالقوشعىكائمكيسمىرثلالىالمؤامرةهذهاثاثماففىألنضليرجع4()

.02صه،الثواريخثامع:الدينرشبد.القلقلى

1ص،لثواريخامعب:الدينرشيد)5( 02 9 - 03 A682-ص،نركسثان:برترلدايضأ
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أوغولالمعةرأسهموعلىالمالكالبيتأمراءبلنسهمدكوفاآنحلام

بيكىسيورقوفثيثى)معسكعأوردوفى،خاتونأقاجوفدغابمش

.)1(وجبلناىفداقمنكلأبصئاأعدمكما،وأعدمناببكى()سرفويثى

لهوترك،فراهو!وإلىالأمررمفاليدأعيدتففدجغثاىألو!فىأما

الخبلسدابكتحتبالقاءهايتومأنفأمر،خاتونطوقاشىمحاكمةأمر

.)2(الدفينبالحفدالمملوءصدرهاياثمقوأن

الثىلسباسثهاثمئاحياتهاغايمشأوغولدفعتالدحوهذاوعلى

دونالحبلولةفىطموحانهانحنبقأجلمنوألحمافةبالثهورانمممت

.نولوىسلالةالىالحكمانلأهَال

هأخرياتدوونساء

غايمشأوغولمنالدقيضعلىمغولياتلدمماءأخرىأم!ةولديدا

سرقويثىذلكفىوياثمبهن5والدهاءبالثعتلوتفكيرهنشياسثهناتسمت

وتم!،التاآنيهَعرشعلىأبلائهناجلام!فىهامَايىبببيبلور،بي!ي

اللانىالابنجغثاىزوجاتكبرى،)3(ييممولونألممةفىذلك

آخرداريثاىبنقثانويانابلةوكانت،فوجينبورئهمنلجدكيزخان

وهعهايبسولونالمدةأجلممتجَغثاىموتولعد.)4(فلنراتفببلةقلك+

-ص683،نركسثان:برتولدايصئا2125ص،الثواريخثامع:اللعنثم!1(4)

(Y)ص683،تركسثان:يرتولدايضأ215.ص،الثواريخثامع:اللقرثمبد.

برتولد:الرسمبهذاواخذ.13صبىه،التواريخثامع:اللقرشيدذكرهاهكذا3()

اج،ثهانكنماى:الجويلى.يسلونإسمتحتالجويلىوذكرها.673ص،تركعمثان

.rliu.

.135ص،الثواريخجامع:الدينرشيد(4)
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دراهولاكوالشابلأملرِالدوي!رجاليوكبار)1(عمددحبقالعوىوزيرها

)2آ،اعثيراضاتأوييثمِإيملَدو!أييماالعبريئىعلبىجغثاىحنيدمائيكانيايين

أبلِهمكاناليهدييرلالِةلفراهولإجموِجمهدددكانالذىجغتاىلوصلهطبئآ

ورغم)أ(ييسوملكويسمىكانلجغثاىابنوثودرغم،)3(موتكن

ارئفىإنماالذىكيوكالقاآنفبلمنبالاعنراضالأمرهذافرللذلك

لالرأيهطبفَالأنهفراهولاكوجغناىألوالارأسبعزلفامالفاآنيةعرن!

العرث!علىفأجلمم!،الابنوثودمعالعرف!برثأنيالحفيديعدر

الأفوياءوالمعارضينانصارهوأحدلديهالمحقربالشخصىصديثه

منالحباةفبدعلىبنىصنأكبر)مونككا()5(ببسومدكووهولمثكوناآن

حبشالوزيرأوالوالدةألممةمنمعارضةيجدأندون،)6(ثناىأولاد

الخانلأوامرواحثرامهاالمفوليةالمرأةلغسكمدىيؤكدوذلك،عمثد

المغولية.الياساومبادئالأعظم

منزوجهامكانةعلىالمغوليةألمرأةحرصمدىيؤكدمثالولدبدا

عنفالمعروف،الدولةأعمالمباشرةفىاياهوهساندتهاالسياسيةالداحية

منيفيقيكنلمأنهيقالبحيثبالشرابمغرفأكانأنههذاييسومونككا

فإنولهذا.الصيدعلىالمشرفينإلىحيوانأيسلممابمثدارالاالسكر

كاتئاعمل،اترارمناصلهرثلامسلئاوكانالم!عميدحهشيالكامل)سمه)1(

،1()جاصهه،الثواريخحامع:الد!رثميد.لهورير،اصهحثمثغثاىلدى

.025-924صجا،ثهانكشاى:العويلى(2)

.431ص،الثواريخحامع:الدينرشيد)3(

.25.صجا،جهانكثماى:العويلى(4)

144ص،الثواريخثامع:الدينرشيدفىاسمههكذا5()

.51.ص،الثواريخجامع:الدينرشيد255.صجا،جهانكشاى:العودلى)6(

+59-

http://www.al-maktabeh.com



عبئتحملعليهاكانالفريةوالاثمخصيةالدنوذذات،)1(اشنازوجثه

بما،)2(بلفسهاالألويىأعمالتباشرفكانت،جغثاىألوم!أمورتسيبر

.)3(بالبزاةالصيدثدظيمذلكفى

لألوسوحكمهاقراهولاكوزوجلاخاثوقدورأورقنة

المسلمينهلخاهوسياستهاiجغقاى

سدادمنألمغولياتالأميرات)حدىبهائصنتلماآخرملالوهداك

آلأهيرةطيالبونيةاعثلافهارغموالممملبلنللاس!موحبهاوالدهاهالرأى

.()ْأوبراتفيلةمط!ركانِفدالعىايلة)4(خادللطألرفلة

عملحيث،الخانيةعرث!مدكوفاأنعثلاهألمراAA4لورويلدا

المغولية،يالاهبراطوريةالأفاليمبعضفىنصابهاالىالأموراعادةعلى

كانلأنهجغثاىالوماهن!لعمومونككايعزلمرسوئا()أىنأسدريرليغأ

2(

(r

q

5(

اصمتعتيرتولدذكرها.144ص،اللواريخحامع:الدينرفميدذكرهاهكنا(

.67م!ول6لركسدان:يرنولد.نوناشى

I،الثواريخمامع:الدونرشيد( I tom.

14....1الثواريخثامع:الدينرنميد( ELمدك!67،تركسثان:يرتولدايضأ.

أخرمونموعفىالدبنرثميدذكرهارقد.4،1ص.،اللواربخثامع:اللينرشيد(

الرصميهناوأخذ.143ص،السايقالمصدر.الدينرثمثد.خاتونألدقدةي!سم

ارقيلة.:العويلىرسمهاحينفى.684ص،نركعملان:يرتولد(خانون)أورتلة

رثميد.!زىاورغدةي!سمالد!رشيدوذكرها.25صاجا،حهانكائماى:العويدى

اللق:رئميد.خاتوناورغلةب!سمأخرموضعوفى.247ص،ألثواريخحامع:الد!

.254ص،الثور!خحامع

مفولى،أصلمن:اويراداروالأويرات..هاص،الثواريخثامع:الدينرشيد(

فىننعوكانت.يابكالودحهرOnonاونننهريينالرافعةا!دطفةفىيفيمونوكانرا

91ص،الثاريخفىالمغول:الصيادفؤادد.الثركيةأمرايتممد4نلكبايكالثلوب

.36ص،المغول:العريدى.د
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أورفنهَزوجقراهو!وإلىالأوامروصدرت،لمنكوفاآنالمعارضبنمن

مفاويصير،ييسومونككالتثلحملةرأ!علىيذهببأن،خاتون

قبلتوفىقدقراهولاكوولكن.)1(للعهدولايثهبحكملألوسذلكعلى

حولمخثلفتينروابتينولديدا.التاىجبالفربالألوسالىوصوله

ألجوينىروايةنذكرحينفنى،قراهو!وبموتأحاطتالثىالظروف

هذهويؤيد.)2(جغتاىألوساالىطريقهفىوهوطبيعلِةميثةماتأنه

ررالِةأما.)3(دوسناومعهبرثولدالكبيرالدسىالمزرخمنكلا!دابة

قثلنهإذالطريقفىمصرعهثراهر!ولنىانالىفثاثميراللبنرشيد

زوثهابدلآمنولخكمالعرن!علىلَعلم!لكىخاتوناورفلةزوثثه

.41(جغثاىألوما

بعَنلخاتونأورفدةتتهمالثىالدينرنميدروابةثنبلالصصوهن

إلىدفعثهاالتىالملحةالعواملأوالأسبابالىتاثمرلموأنهاخاصهَزوجها

انهامأنهكما،فويهَمدطنيةأسانيدأوأدلةعلىنممثلدلاأنهاكما،ذلك

العكسعلىبل،خانونلأورفدةبالدسبةالصحةمنأسا!اىلهلبس

فىكانجغتاىألوسحكمإلىزوجهابعودةمدكوقاآنقرارفإنذلكمن

المرموفةالسياسيةمكانتهاإليهاسيعلِدلأنه،شخصيَاهىصالحها

ذلكإلىلِضاف.قراهولاكوزوجهامعجدبالىجلبأ،السابقووضعها

اج،جهانكثماى:الجويدى441،0511ص،ألثواريخحامع:الدهنرنمهد(1)

.025صجا،مهانكئماى:العويلى(2)

(r)يضأ.،ص683،تركسثان:يرتولد

.271.pp0اول'D ohsson, Histoire des Mongols, To

.414،015ص،الثواريخجامع:الدينرثمثد)4(
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نكنلمأنها،التصريحدونتشبربالثلميحالمغولمزرخىرواياتأن

وأتوراكيداخاتونمنكلشاكلهعلىأنهاأومتعجرفةأومتسلطةامرأة

الأساليبجميعواتباع،والعجرفةبالثسلطعرفثااللتانغايمشأوغول

.)1(أزواجهنذريةفىالعرن!بفاءفىطموحاتهمالخقيقأجلمن

فىوحزمهاوكفاءنهامئدرنهافىمنكوفاآنولثقة،حالأيةعلى

حكمأورقدةتتولىبأن)2(يرليغَاأصدرالراحلزوحههاممتماتادارة

الحقصاحب،مباركشاةابلهاعلىوصيةالوقتنفسفىوتكونالألو!

تحكمظلتولهذا،المهدفىطفلامازالوكان،العرث!فىالشرعى

-ا025هـ/658)648-)3(سدواتعشرمنيفربيمامدنردةالألوس

.ام(026

فىالأمورسيركيفيةتوضحلمالمغولمصادرأنمنالرغموعلى

المرأةهذهاسثطاعتكيفحثىأوالخارجأوالداخلفى!صخثاىألو!

عشرالئالث/الهجرىالسابعالفرنمنالعفدذلكفىالمةلو!إدارة

مدكوناآنعلييئيةجارتاينييخانونأورفدةأنيبدوأنهإلا،الملِلادى

قد،السياسةبأموروتبصرودهاءذكاءمنلديهابما،الأعظمالخان

-ء-،لأ،+---لا!---ى-2-

ميثةماتفراهو!وبأنالقاثلالراىيؤيدالكهيربرلرلدالروسىألمزرخانلِلاحظ(1)

.968ص،نركسثان:يرنولد.طببطة

(Y)فىلأوضاعلاقرار،قراهولاكويتودهكانألذىالجبشاننذكرأنثد،المهممن

فارسل،الأسرفىسِممومونككاوأوقعخطثهننذ،فراهو!ووفاةرغم،ثفاىالوم!

هـ،9121بمباى.ط،وصافتاريخ:الحضرةوصافراجع.قثلحدِثباترإلى

.الفرسمؤرخىضمنالروايةهذهبذكراننردالذىالوحيدوهو.7ا-07ص

على.25.صاج،جهانكائماى:الجويدى(441ص،الثواريخجامع:الدينرفميد)3(

ألوسخاتوناورقدهْفبهاحكمتالثىالنثرةولامباركشاةإسمإلىيشرلمالجويدىأن

.جغثاى
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فاستطاعت،واحدآلطفىووصيهَكمد4أليبصملببهدْاجدارتهاأثبتت

لااضطزاباتأيةوجودآلتئاتمصادَرَلنمتَتثمربحيثالآلويم!فىالأموراقرا

-ص---َ-------ا.---ص!!س!-
ازدهارعصركان،يم:عصرهاحنئفآفنرةخ!لف!!راو

"ص!ى---،صصحمى---ع!،:--حممى-"ح!سح!،-سكا-ء--02---

:س!طدجوانب-ألحلاحمفةجميعفي

.جغناىألوسفبىوالي!ممِلميبيللاسلامالذهبىالعصرعصرهاوكان

غأيمش،أرغوذمللمثلها،نهبوذيهكآنتانهآالرفعلى

ألحدلدبةالمرأةتوركيداخاتونوم!نمدهالتافاالبع!ض!بكل!كانتأنهالا

ويسطت-!خمايثفا9المسلغيقآلأسلامآحبتْفقد،الدممطوريةالدصرانية

بل.ولخارىسيرهددفيخاصهْ،،1ثمدلدةْغيرةفىألمعململنجمليي

عنشبعدد!ماأسلملْدنفسهمباركشاةأد!،بتهاأنمتولمؤرخروايةوتشير

وعندما.)3(جدكيزخانآلمنالاسلامدخلمنأولوكان،الطوق

ضررأىيلحقبأنليسمحيكنلم،جغتاىألرسفىالحكمثسدم

أورفدةنعاطفمنبلغوقد.)4(المسلمينغيرالرعاياحثىأوبالمسلمين

المساجدولداءشعائرهمممارسةبحريةلهموالسماحالسملمينمعخاتون

أنهاذكرقرشىجمال!شممىالمسلمينالمؤرخلِنأحدأن،الألوم!فى

.()ْبالفعلمسلمةكانت

الموقفهذاسرتوضحلملديداالتىألمصادرأنمنالرغموعلى

نرجحأنداالا،رألمسلملِنالاسلامتجاهخاتونأورقدةقبلمنالحضارى

.15-41ص،وصافناريخ:الحضروصاف(1)

.96.ص،نركعمثان:تولد4)2(

.51أص،الثواريخثامع:اللينرشيد)3(

.152-151ص،الثواريخجامع:الدينرشدِد)4(

.155رفمحاشية96.ص،تركسثان:برترلدذكرهكماقرشىحمالرأى)5(
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بسياسهَنمسكالذى،منكوالأعظمالقاآنسياسةننسعلىسارتأنها

والتقدير،بالاحثرامجديرةالأدلِانجميعأنيرىفكان،الديدىاللَسامح

والمسيحيينالمسلمينوعامل،وأخرىطاثفهبينيفرقلافكان

معونسامح،للجمبعالدلِدبةالحربهَوكفل،المساواةفدمعلىوالبوذبلِن

رغمبيكىسرفويثىبأمةذلكفىمتأثر،كبيرحدإلىالمسلملِن

معاصرتهامعالمغوليهَالمرأةهذهنشابهتولذلك.)1(مسبحيتها

أصحابوتجاهوالمسلمينالاسلامتجاهالموقفذلكفىبيكىسرفويتى

الرقىمدىعلىيدلفإنماشلِئعلىدلإنوهذا،الأخرىالعقائد

المرأةتأئرومدىالمغوليةالمرأةوعقليةفكرعليهأصبحالذىوالثتدم

اوالاسلامكانتسواءالأخرىالدياناتومبادئوعقائدبفكرالمغولية

ونساءلمرجالآالمغولسلوكياتمنهذبتالتىالدياناتوهى،ا!سبحية

المتفدمةالأممأوالشعوبمصاففىثضعهمولدأت،خاصةبصنة

كانواالتىوالهمجيةوالوثديةالبداوةحالةمنوثخرجهمالمتحضرة

علبها.

بينالاهللِةلاخاتوقْأووقنةموقف-ب

اام026هـ/65منذبوقاوأريققوبيلاى

لخ!جغثاىألو!بهلغتعالذىوالاستقرارالازدهارهذاأنعلى

وفاةفبعد،طويلاَبسثمرلمخانونأورفدةالعافلةالمرأةنلكحكم

ضعفلبدايةمؤشرلمذلككان،م'0611هـ/658عاممدكوفاآن

تاريخفىأهليةحربأولقياميحددولأنه،جدكيزخانامبراطورية

وأريق،الأكبرالابنلَوليلاى:نولوىأبلاءبينالمغوليةالامبراطورية

بثفاصدلالمغولمؤرخثلاولهاالتىالحربوهى،الأصغرالابنبوقا

.الحضارىالمغوليةايمراةبتأئيرالخاصالجزءفىالىئوربالتنصيللهذهسدعرض(1)
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أنشأندامنيكنلمولما.كثابهمنكبير،حبزلملهاوأفرد،ضافية

قوليلاى:الأعداءالأخوةبينالأسرىالصراعذلكثناصيلفىنخوض

للدراسة،الرئيسىالموضوععنيبعدنافدوأنهخاصة،)1(بوفاوأريق

من(خاتون)أورقدهَالمحغولبةالمرأةموقفعلىالأضواهسدسلطأنداإلا

.الأعداءالأخوةبينالأهليةالحربأولأسرىالصراعنلك

الصين،علىبحملاتهيقرممدكوكانعددماالصراعذلكولدأ

،)بوفا(بوكاأريقيسمىلهآخرأخالمغولحكمفىعدهبدوبوكان

مدكوماتفلما.المغرلعريقعلىبرقاأريقيخلنهأنيودمدكووكان

نفمبعفدكانالذىقرلبلاىولكن،أعظمخانأنفسهبوقااريقأعلن

الجيوشوفوفوضمن،وثيقَااتصالأبهمواتصل،الصيدلِبنبروح

هـ/IOAسنةوفى،أخدهفرارعلىالدزولرفض،جانبهإلىالصيدية

الصينمدناحدىفو-ميدكمديدةفىخاصئامجلسَاعفدام026

نفسهونصب،عليهوخارجأمتمردلمواعتبرهأخبهخلعوأعلن،الشمالية

،عمرهمنوالأربعينالسادسةفىوفنذاكوكان،المغولعلىامبراطور،

منرأىباليغخاناسمعليهاوأطلقلهعاصمةبكينمنوانخذ

.)2(الخان

التصرفهذامثليقروالمفراقورمفىالدولةرجالكبارأنعلى

الباسا،وقوانينالمغولنقالبدعلىخارخاواعتبروه،قرلبلاىفبلمن

للجدخليفةوليسالسابقلِنالصينلأباطرةخلينةبذلكاعثبرنفممهلأنه

فوليلاىباعلانأنهالمحدثينالمؤرخينأحدويذكر.جدكيزخانالأعلى

الدين:رشيدراجعبوقاوأريق،توليلاىبينالأسرىالصراعذلكعنللإسثزادة1()

.262-42صا،الثواري!نثامع

.924-24صول،الثواريخجامع:الدبنرشيد)2(
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جنكلِزخانفوانينعنبالثخلىايذانأيعتبرالصينفىقاآئانفسه

.الفاسبة)1(

أريقلثوليهنأييدهمالدولةرجالكبارأعلنفقد،الأمركانوكبفما

يثمام026هـ/658عاممرةولأولولذلك.الخانيةعرشبوفا

بمدغوليا.بوفاوأريق،بالصينفوليلاىهما:واحدوفتفىفاآنينانثخاب

،قوليلاىيزيدواحد:معسكرينأوفريتبنإلىأننسهمالمغولوانقسم

خائونأورفلةجغثاىتلوسحاكمةوكانت.)2(بوفاأريقبؤيدوالثانى

.الخانية)3(فىالشرعىألحقصاحبباعثبارهبوقاأريقجانبإلىتفف

،ارلحلد،شروطيتتا)علانمغول)سثلاء)ز!يرانمنصلتاريخ:إفلهالعهام!ا(

.162ص،!دهـ.ا347تهران

24-247ص،الثواريخجامع:الد!رشيد2( A.

أفوى،ولركةهو!وانوي!حظ،247ص،الثواريخثامع:الدبنرشدِط3(

ا!نالأعدا.الأخؤ!ينالصراعهذافىبثمثركالم،ثلكزخانييثفىشخصيثين

405!ول،الثواريخجامع:الدينرفميد.يؤيدانهيانهماأشاعيوقااريقكان ، y.

.996ص،تركسثان:برتولدذلكويؤيد

الأهليةالحربتلكحولالداريخيةالمادةهذهاسثقاءفىلقائااعثمدناإنداويلاحظ

الكليرةالثفاصيلهذ!يذكرانفردالذىالوحيدالمورخلأنهالد!رشيدعلىالمغولية

مثحيز،كانروايثهفىالدينرثميداننذكرانحد،المهمومن.الموضوعذلكحم!

شعورلملليهلِكنلمانهحينفى،نوليلاىيؤيدالذىالفربقلويدوكانلتوليلاىلغامأ

ناعليداكانولذلك،رواياتهL?يوضوحذلكوظهر،وانصاريوفاار!تعا.طيهأ

ذلكولت!،ولتحيصهايثحليلهاوذلكلروايثهالثعرف!علدوالحيطةالحذرثانبنثخذ

ىأ)واشاعوا"عبارةيسثخدمفهوالصراعذلكمنولركةهو!و!وففنكرهعدد

)علا،على)تنقواقدالأنعالوالأمراء)يركة(ولركاىهو!وانيوفا(اريقأنصار

وانصارهيوقااريقبأنذلكعلىمعلفاالدبنرشبدريقرل،القاأنيةعرن!بوفاأريق

اللواريخ،جامع:اسدينرشيد.،ارسلرهائموسجلرها،مموهةعبارات)نصجوا

.248ص
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جيوث!بينالدامبهَالأهليةألحروبمنسلسلةبدأتففد،حالأبةعلى

فوسِلاىأرسلالحروبنلكمراحلإحدىوفى،بوفاوأريقفولبلاى

خاتون،أور!دةأيدىمنوانثزاعه،جغثاىألوساعلىل!سثيلاءحملة

الأسرةأنصارمنالعديدومعهابوقاأريقبجانببفاءهاأنأدركالذى

أدركولذلك،معهالصراعفىكربوفاكفهيرجحأنالممكنمنالمالكة

الأصغرأخيهمعالمريرصراعهفىخاتونأورفدهَدورأهمدةقوللاى

)1(أبيشغهأوأب!فمفهويسمىرجالهأحدبئيادةحملةلذلكوأرسل،بوقا

أريقأنصارأيدىعلىبالفاثملياهتألمحاولةهذهولكن،بورىابن

نبهت،إلبهجغثاىألوسلضمفولبلاىأرسلهاالثىألحملةأنويبلر.بوقا

أخ!همعصراعهفىثغثاىألوم!فدعوتنويةاهمثةالىيوفاأريق

أخرىحملاتأىمواحهةمنخاتونأررفلةتثمكنلأوخفمى،فوليلاى

رجالهأحدكلفولذلك،ثغثاىألوم!علىفولبلاىمنموجهةفادمة

السادم!الابنبايداربنألغويعممىجغناىنسلمنأميروهوألدثات

هذهعلىالاستلِلاءليضمنتركسثانإلىيذهببأن،لجغثاى)2(

نأبيدفىفكراماإذاولركةهو!وعلىالطريقولبغلق،المداطق

أيصئاكلنهكما،والامداداتبالمؤونةيزودانهأوبالعرشاكبرالمطالب

ألوسفىالداخلةالمداطقعنالدفاعليحكمخانونأورقدةمنبالزواج

وأنخاصةبوفاأريقأوامرعلىوافنتخاتونأورفنةأنويبدو.جغناى

هذهعنالدفاععلىقادرغيروكان،صبئِايزاللاكانمباركشاهابلها

نأفوق،بوقالأريقبالدسبهوهامةحيويهجبهةلتلاالثىالمداطق

منفحدثت،مدغولياالىالصينمنالميرةوصولهدعقدكانقوليلاى

.ا.هص،الثواريخجامع:الدينرشيد(1)

.اه.ص،الثواريخجامع:الدينرشبد2()
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يدظمأنضروريأكانلهذا،الب!دبتلكشديدينوغلاءفحطذلكجراء

.)1(مدفولياإلىتركسثانمنالغلةنقل

كاشغرالىفذهب،بوقاأريقبهكلفهماكلألغولثحقيقوانطلق

وصلبحيث،وأنصارهمجغتاىاسرةأفرادحولهيجمعأنواستطاع

نأواسثطاع.)2(فار!ألفوخمسينهائةمنيمَربماإلىعددهم

الأملاكمنجزءالأيامهنلِومفىتكنلممداطقعلىسلطانهيمد

ألملاطق.هذهعلىألغوسلطانوتأكد،وأفغانسثانخوارزمم!الجغتاثية

يكنولم،الخاصةمصلحثهأجلمنطاقنهبكليعملكانألغرأنغلِر

وعظم،بوفاأريقوأوامررغباتيثلفبذيئومانالاطلاقعلىنيثهفى

وفى،)3(بوفاأريقعلىوالعصيانالتمرداعلنماوسرعان،شأنه

علىيدهووضعمبعوثيهوقثلبوفاأريقعلىجهرةالحربأعلناللهاية

الثطوراتهذهوأمام.)4(ثلدهعلىووزعهاحمعوهاالثىالأموال

،جغثاىألو!تثركأنإل!خاتونأور!دةاضطرت،وألخطيرةالمفاجدة

إلىلثشكوبيكمسعردوزيرهايصحبهاوذهب!،ألغومنالزواجورفصنت

نتاثجمثثظرهَ،()ْقراقورمفىمالَيمةوظلتألغوفعلهبمابوقاأريق

فوليلاىولينبينهماثم،عليهالمدشققائدهوسِنبولَاأريقبينالصراع

أخاى.ناحبةكا

جبون!أمامبوفاأريقبهامدىالنىالمثثاليةالهزائمسلسلةأنعلى

(I)0،.هاص،اللأواريخثامع:اللينرشبدTo.

..25ص،الثواريخحامع:الدينرشبد.الدينرشيدذكرهكذا)2(

.1،025.هص،الثواريخثامع:اللثنرشبد)3(

.255-51،254صا،الثواريخجامع:الدينرشيد(4)

.354،.هاص،الثراريخجامع:الدينرشيد)5(
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جيشه،وفادهَأنصارهمنالكثبرعدهنخلىالذىالوفتفىفولبلاى

مدهم.بالعديدولطشهقادتهمعالتعاملفىوقسوتهالشديدنهورهبسبب

اممثمالةعلىالعملإلىاضطرولهذا،عليهيحسدلامو!ففىوأصبح

اسثمالهَفىرابحهَكورقةخانرنأورفدةذلكفىواسنخدم،بايداربنألغو

ثائرتهلتهدأألغوالىناحيتهمنكمبعوثنذهبأنمدهافطلب،الغو

أورفنةمهمهَنجحتولالفعل،مدهالزواجمدهاوطلببل،وتسثميله

مسعردوزيرهاوجعل،وكرمهبرعايتهوشملهامدهاألغووتروجخاتون

نامةسيطرةسيطرفإنهذلكورغم،جغثاىألوسفىللديونصاحئابيك

.)1(ثغثاىألوهاعرفاعلى

ألغومنخاثرنأورقلةموكَفحولطالدينرفميدروايةمنيبدووتد

جانبها،منالاسثسلامأوالضعفمننوعأنهبهالزواجعلىوموافقثها

الزواجعلىوافقتأنهافالمرجح،بمكانوالدهاءالذكاءمنكانتأنهالا

والانثكاسا!الهزائمسلسلهَبعد،بوقاأريقنجمأنرأتأنبعد،ألغومن

ألغوشأنفيهعظمالذىالوقتفى،الأفولوشكعلى،بهامدىالثى

الوفتفى،السابفهَممنعائهاعلىوسيطر،وعسكريَاسياسيَابايدارابن

حياهَوعلىنفسهاعلىخوفأالممد4تلكمنوابلهاهىفيهفرتالذى

استعادةعلىذلكبعدتعمللكىبألغوالاقترانفىفكرتولذلك،ابلها

ذلكفىالطوقعنيشببدأالذى،مباركشاةابلهاوعرشعرشها

-1262هـ/661عامعودتهامدذكاملهَسدهَظلتولذلك،الوقت

علىتعمل،ام264-اYlrهـ/IIVعامألغووفاةحثىام263

سنةألغوتوفىإنمابحبث،والجددوالأمراءوالوزراءالقادةاسثمالة

الجيشوقادةوالوزراءالأمراءولموافمَهَ،ام264-2631هـ/662

.51،257اص،التراريخجامع:الدلِنرشيد(1)
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فى،)1(جغتاىألو!علىأوحدكحكلمباركشاةابلهاولت،والجدد

الاسلاميهَالطوائفتأييدليدال،)2(مباركشاةفيهأسلمالذىالرفت

هيةWlا!رأ!تلكلنكلتولذلك.ثغثاىألوكلاأنحاءكلفىالمخثلفة

ثانية،ابلهاوعريقوعرشهاالضائعمدماتستعيدأنمنخاتونأورقلهَ

أهَدامهاوتوطدت،الجغثائىالجبشرماحأسدةعلىالحكمابدهاوتولى

حيث،)3(ام263هـ/662عاموذلكقوليلاىأنفرغمهلاك

العدلناثمرعلى،اورقدةوفاةوحثىالفدرةت!خلالوابلهاأورفدةعملت

النثرةنلكفىأسغولىالععمكرظلممنالألوم!رعاياعنالظلمورفع

.)4(ألمضطرلة

ولاحثفا!ظثغناىألوطاعكرطااسثعادةنىخاكنألرطةنوةويزكد

الأعدااءالأخوةبينوالفتنيالقلاهرألمليمةألمضطرلةالفثرةهذهوسطبه

664)كاملعاملمدةبوفاوأريق،فولبلاى - sir/1263هـ-

412I)كانتالتاآنيهَفىالأمورلهاسثقرتعددما،ننسهفوليلاىأنم

اللالثالابنتواييسونبنبراقثغثاىألوسيحكمبأنالرغبةلديه

لهونصب،العرشمباركشاةاعثلاءعنراضيَايكنولم،لمواتوكان

علىوحرصَاولهذا.()ْهذابراقعمهابنشخصفىممللأغريمأ

انبعدخاصة،وهباركشاهَخاتوناورفلةمنكلحنيظهاستثارةعدم

.25،257اص،اللواريخثامع:اللقرشيد(1)

(Y)251،الثواريخجامع:الد!رئيد.

.152-اهاص،اللراريخحامع:الدينرثميدروايةلدتهكنا)3(

.521-151ص،اللأواريخثامع:اللينرثميد(4)

لأمبرهذاإسمنطقالثركياتعلماءوينضل.ص؟ها،الثواريخجامع:الدينرشيد)5(

برتولد:فىذلكئاقشةراجع.الباءبضمبراقيدطقهوالبعضالباءبخنثح،براق

.237حاثمبة707-607ص،نركصثان
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وغيرالمسلمينمنرعاياهمكلبتأييدوحظياهداكأفدامهاتوطدت

بأنبارلبغَاأصدرفإنه،عدهمالجورورفعلعدالثهمنظرلم،المسلمين

وصلعندمابراقومن،مداصنةولراقمباركشاهَمنكلالألوسلِحكم

حدبلغوابدهاأورفثةهاكلمركزأنصطواسثبتن،جغثاىألب!دالى

الحكمةأنورأى،)1(المرسوماظهارمنخشىشأنهماوفوىالثلات

عددماالوقتهذاوجاء،المداسبالوقتفىإلايبرزهألامدهتقثضى

نصير(مباركشاةوففد،ام264هـ/664عامخاتونأورقلةتوفيت

،جغتاىآلعرن!منلمباركاثماةيطيحأنبعدهابراقفاسثطاع،فويأ.

.)2(المطلقالحثمهرويصبر

باثمخصيةلنثعتمغوليةلامرأةصفحةطويتخانونأورفدةولوفاة

رتستعيدهبلبعرشهاثحتفظأناسثطاعت،سياسيينومكرودهاءفوية

الأسرهَأبداءبينوالداميةالمريرةالصراعاتخضمفىفتدتهأنبعد

اللساءسجلفىاسمَاللفسهائحفرأنواسنطاعت،الحلامةالمغولبة

منحالبأىدورهايقلولم،السباسيةوالمقدرةالكفاءةذوىالمغوليات

نأالقوليمكنبل،توراكيداخاتونأوبيكىسرقريثىدورعنالأحوال

بليضارعكان،المغولمصادرعلىاسثلادأذكرناهلماطبقا،دورها

السيداتمنوهى6وتوراكيداخاتون،بيكىسرقويثىهنكلدورويفوق

دورهنوالمحدثونالفدامىالمؤرخونأغفلاللائىالقلائلالمغوليات

بعدالمغوليهَالامبراطوريهَشهدتهاالنىالعارمةالأحداثنلكفىالحيوى

.ملكوفاآنوفاة

.152ص"الثواريخجامع:الدينرشبد(1)

ثعلهذابراقأنالدينرشيدروايهَوتذكر.152ص،الثراريخجامع:الدينرشيد)2(

.الخاصلحرسهقاندابعدفيمامباركشاة

01--ئا
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وكوكجين،قوتوقتوابنهأقاكلميش4أخرياتدورنساء

4(م41هـ/8القرق)خاتوق

سلالةمنوهىكبيرلمسياسيَادور(لعبتلاهرأةآخرمثالوهداك

غياهبفىيذهبأناسمهاوكاد،لجدكيزخانالرابعالابنخانتولوى

وهى،هذهفى.دراستلاحيزلملهانخصصأنارتيأناولكدلا،الثسيان

ممالجيداىزوجةوكانت.)1(خانتولوىحفيدقوتوقثوابلهآقاكلمبش

هـ/107عامممالجيداىزوحهانونى،ندئراتتبيلةمنكوركان

!ؤرخمعاصرةوكانت"طويلةفثرةبعدهوعاشت،م1-0132013

فبلمنالكبيروالثتديرالاحثراموجدتوفد.)2(الدبنرنميدالمغول

معطيبةعلافاتعلىوكانت،خانجوجىألويأمراءوللَيةنوفثا

فثرةكلالرسلاليهتوفدوكانت،فاريىمغولابلخانسعيدأبوالسلطان

بماواسثطاعت.)3(خانجوجىألوطافىتقعالثىبالأحداثتخبره

بينالعلافاتنوطدأنمنكبيرةسباسيةوخبرةوذكاءحدكةمنلديها

دونبذلكولتحول،تولوىأسرةوأفراد،خانجوجىأعئابولفيةتوقثا

أهليةحربشبحبذلكولتبعد،)4(الجانبينبينوالخصوماتالفتنو!وع

أنهاكما،وتولوىجوجىأسرثىبينالوفوعوشكعلىكانتثانية

هع،الجيشفىعمهاأبلاءبينئالثةأهليهَحربوفوعدونأيضئاحالت

فاآنفولبلاىومع،جهةمنخانجوجىألوسملكنبمورمونككا

ثانية.جهةمن)5(المغول

.61اص،الثواريخثامع:الل!رشيد(1)

L(،اللأواربخجامع:اللينرشيد)2( m61ا.

.16أص،الثواريخثامع:اللينرثميد)3(

.61اص،الثواريخجامع:المدينرشيد4()

عن-يزيدماحكمقوليلاىأنويذكر.16أص،الثواريخجامع:الدينرشيد()ه
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عثدماالمغوليةللاهبراطوريةجليلةخدمهَآقاكلميشأدتوهكذا

دونثحولأنمن،سياسيةودبلوماسيةمفدرةمنلديهابمانمكلت

لمالذىالأمروهو،المغوليةالأسرةأفرادبينعديدةأهليةحروبنشوب

ننعله.أنالحلامةالأسرةمنالأخرياتالمغولياتنساءمنأيأننمكن

.هذهدراسثلافىالمرأةهذهدورنغفلأنيمكنلاولذلك

العرشعلىكوصبهَالمغولبةالمرأةدورلاسنمرارملالأبضَاولدبدا

علىيجلسرنهاكانواأنهمحدإلىللمرأةالمغولوننديراحثراميؤكدمما

زوجاتهوكبرباتوأرملهَمعحدثمللما،زوجهاوفاةبعدقانونأالعرف!

عرشادارةيتولىبأنيارليغَامدكوفاآنأصدرعددما،خاتونيراقعين

الحدثأولاغجىعلىوصيةالوقتنفسفىتكونوأن،الذهبىالأوردو

ابلأالدينرشيديجعلهبيدما،)1(لسرتالَىابلأجويدىفبهيرىالذى

.لباتو)2(

فىالكبلِروتأثلِرهاالمغوليةالمرأةفوةمدىيؤكدآخرمثالوثمة

فىخاتونكوكجيندورفىذلكويثمثل،للمغرلالأعظمالقاآناخثيار

.)3(أولجايثوباسمالهعروفتيمورفاآنالمسمىفوليلاىوحفيدابدهااخثبار

.قاآنفوسِلاىبنكيمجلِمابلهزوجاتأكبرخاتونكوكجينوكانت

لِفضلهاقوليلاىالقاآنوكان.جد،عاقلةامرأةبأنهاالدينرشيدويصفها

مستشار(اتخذهاولهذا،كيمجيمابلهزوجاتمنالأخرياتالدساءدون

هىوكانت5،والاداريةالسياسيةالدولةأموركلفىيستشيرهافكان،له

.ام(492-0126هـ/396-)658الزمانمنعتودئلائة-

.42هصأج،جهانكائماى:الجويلى.أوسرساق(1)

.241ص،الثواريخجامع:الدينرشيد)2(

.312ص،الواريخجامع:الدلِنرئميئ)3(
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كانتخاتونكوكجينأنويبدو.)1(،الحالاتكلفىللحكمالمرجع

هـ/396عامقوبيلاىنرفىفعددما،بيكىسرقويثىثماكلةنفسعلى

عرن!علىللِجلستيمورابلهاإلىكيمجيمابدهأمهأرمملت،ام392

كاملعاملمدةومصالحهالم!ههامنصرفكوكجينوظلت،جده

.ام492هـ/496عامئبمورقاآنوصلحثى

وانثخابترشيحعلىللاقثراعالتوريلثاىمجلسعتدماوسرعان

المغولى،الشود!مجلسداخلظهرماسرعانأنهالا،جديد،فاآنأثيمور

بأحفيثهوطالبالأمرنازعهالذى،كم!اكبروأخيه،نيمرربينالدزاع

كفيلاالأعداءالأخوةبينالدزاعهذاوكان.)2(المغرلىالعرشفى

اسثطاعتخاتونكوكجينأنل!،القاآنبةعرشفىتي!رحقبثمَويض

أنأمرفوليلاىأنافقالت،كبيرينودهاءبكياسةالموففهذامعالحة

كلإلىوطلبت،!جدكيزخانبأحكامدرايةكثرهماالعرشعلىيجلس

بليغاتيموركانولما.بيدهماالأمراءليحكميعرفبمايتحدثأنمدهما

فأيد،بفصاحةالجدكيزخانلِةوالقوانلِنالأصولياثمرحأخذفقد،وفصيحأ

على)4(جديدقاآنوليكون،)3(العرشعلىجلوسهوالأمراءالمجثمعون

492عاممنالمغول / A litم7013هـ/607عامإلىام.

الحكم.بهذاكملاوليرضخ

وكفاءتهاودبلوماسلِتهاشخصيثهاقوةعلىالمرأةهذهدلتولذلك

92صAاللواريخثامع:اللينرنميد()1 f

(Y)ص313،الثوا!يخثامع:اللقرشيد.

ص،الثواريخحامع:الد!رثميد)3(

المغرليةللدولةكعاصمةبكينفىيقيمأصبحللمغولالأكبرالفاأنأنللغايةالمهممن4()

.قاآنقوليلاىعهدملذ
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لولاوالذىالأخوينبينالدزاعهذاتفاقمدونحالتلأنهاواحدآنفى

أخرىأهليةحربالمفوليةالامبراطوريةشهدتفلرلما،ودهائهاحدكتها

فوليلاىبينقبلمنحدثمثلماالأعداءالأخوةإلىالأخوينوتحول

بوقا.أريقلأصغروأخيه

تلِمورابنهارفعهامجردعدديقفلمخاتونكوكجيندورأنعلى

أكدتLS&جوارهالىتحكماستمرتبل،فتطالعرشعلىجديدكفاآن

مدى!عرفتهالدولةأموركلفىيمشفميرهاوكان،المفولروايات

لغئلالذىألموقفذلكفىا!رأةمعدنْهذهوظهر.وكناءتهاحصافثها

الابنميلكتلانبنآنلدةوالأميرتيمورالتاآنابلهابينالمواثهةفى

الجيشفيادةنبمورمدحهفدهذاآنددةوكان.)1(قاآنلنوليلاىالثالث

كببرةبلادوهىتدكتوتولايةوكذلك،ميدكفلانلوالدهكانالذى

المغربوادىومعداهاخوشنالخطائيةباللغةلهايقال،واسعةممثدة

.)2(الخطالاقليمالغريىالحانبعلىتفعكانتلأنهاالعظيم

العربىالخطيكنبوصار،القرآنوتعلمالاسلامآنددةاعثنقوقد

جيشهوكان،والعباداتالطاعةفىأوقاتهيقضىودائم!،فائفةبجودد

أكثرهمأدخلجندىألفوخمسبنهائةوعددهأمرتهتحتالمغولى

يلزموأنه"إللِهلِشكوهالقاآنإلىذهبالأمراءأحدولكن.الاسلام

وقد،الالَرآنلحراءةعلىويعكف،والصومالصلاهَويؤدى،داثمَاالمسجد

فغضب.،)3(الاسلامفىجدودهأغلبودخل،المغرلأطنالأكلرختن

تأدلِةمنبمنعهأمرهواصدر،ذلكآنددةعلىوأنكربشدةلذلكالفاآن

.31صه،الثراريخجامع:الدينرشيد(1)

.31صه،الثوا!خجامع:الدينرشبد(2)

.316ص،الثواريخجامع:الدينرشيد)3(
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واحراقللأصدامالسجودمدهوطلب،الاسلامبةوالعباداتألطاعات

،تيمورالتاآنأوامرتدفدذآنددةورفض.)1(الأصداممعابدفىالبخرر

كوكجينحضرتهاوالتىبيدهماجرتالتىالمداظرةوفى.فحبسه

والدبلوماسيةالحكمةيتطلبالاثدينبينألموقفذلكأنأدركت،خاتون

منكليرينأنصاروله،توياكانتلكقوتفىآنلدةمركزوأنخاصهَ

منالكث!رالناآنعلىسبجرالاسلامنركعلىاجبارهوان،المسلمين

نبمورفدأفدامنكنلموفتفى،المغولبةالامبراطوريةد!خلالمثاعب

المَاآنكوكجينوأعلمت.كليربنأعداءولهالتاآنيةمدصبفىئوطدت

ملذالعرئ!علىثلستلفدافائلةاالثريثونصحثه_UAlهذهبكل

وثميع،كليرونثلودولآنلدة،بعدألم!لكيعمتنرولم،عامين

هذامدك!يسثلكرون،مسلمونتدكفوتولايةوأهل،الجددهؤلاء

،الأعداءبلادمنقريبينفدكونقبولهمبغيروقوربما،الموقف

نفثضىالمصلحةوأن،الاسلامنركعلىاجبارهالمصلحةمنفليس

نظرولعدحصافةمدىيعلمنيموركانولما.،)2(اسلامهعلىئركه

فىالدصيحةتلكأنوعرف،فبلهامنالعتللصوتاسثجاب،أمه

عليه،وخلع،واسثمالهخاطرهوطبب،آنددةطمبيلفخلى،محلها

هذهمدحه،تدكثوتولايةعلىوحثمأالجيشرأسعلىليكونوأرممل

.()3الولابة

للصلحوتوسطهاخاتونكوكجلِنمنالدصيحةث!هـلنضلوهكذا

المغرلبينأخرىأهليةحربفمبحكوكجينأبعدت،وتيمورآنددةبين

.316ص،الثواريخجامع:الدينرشيد(1)

.ص317،اللواريخثمع:الدبنرشبد)2(

.317ص،الثواريخحمع:الدبنرشيد)3(
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تلكفىوالجندالمسلمينقيامدونحالتأنهاكما،الحاكمةالأسرةمن

أنأيضَاالرواياتوثوضح.اللهإلامداهايعلملاوقلالربثوراتالولايهَ

آنندةبجوارنالَفأنمدهاينطلبوعرشهابنهامصلحةأنرأتكوكجين

به،الخاصالألوسفىوقوتهمكانثهمدىتعلملأنهاموففهفىوتؤيده

فيهنفسهسيضعكانحرجموقفمنابنهاانقاذمنبذكاءهاوتمكت

ذلك.بعدعليهلِحسدولا

الكبيرفىثأثيرها4هولاكوزوجلادوردوقوؤنجاتوق

هغوللإيلخانيهوالخارجيلااخليلاالدالسياسةتوجيه

-)265هولاكوخاقحكمأثناءثارس I256/ !663- oat4ام)

بصفةالمغولتاريخفىنوعهامنفريدةلامرأةفريدنموذجولديدا.ء

أمامهانثوقفجعلتلابحيث،خاصةبصفةفار!مغولوئاريخخاصهَ

اسمهكانالذى،فارسمغولهولاكوخانزوجهاوأنخاصة،طويلا

والعراقفارسبلادفىالشعوبقلوبفىوالفزعللرعبصورةلِمثل

قويةشخصيةمنلهالمالَأثيرهاتحتووقعبهاأفثتنقد،والشام

منبلغلمبلالأمورعظائمفىويستشلِرهابرأيهالِأنسفكان،جذابة

وفد،تشاءكيفتحركهايدهافىدميةبمثابةكانأعللِهتأئلِرهاشدة

فىفار!الِلخانيةشئونكلفىتتدخلوكانت8لهاقبادهصأسلم

نكبةيمثلكانالحكمفىهولاكوبجواروجودهاأنكما،والخارجالداخل

الامبراطوريةداخلفالَطليس،المسلمينرؤوسعلىوقع!كارثهَبل

وجودهاوكان.الشاموللادوالعراقفارسبلادفىألِضَابل،المغولية

المغولالِةالامبراطوريهَداخلللنصارىالثانىالذهبىالعصريمثل

علىهولاكولحملاتالرئيسىالمحرضهىوكانت.وخارجها،بفارس

حملالَهنَم،العباسيهَالخلافهَوتدملِربغداداسقاطهإلىأدتوالتىال!راق

الصليبيهَبالحربيعرففيما،مصرغزوأيضأومحاولتهالشامباإدطى
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بعدسدوضحهالذىالنحوعلىالأدنىالشرقفىالمسلملِنضدالمغولية

وئلك،)1(الرهيبةالمرأةاسمبحقعليهانطلقأنيمكنولحيث،قليل

.)3(الشهيرفارسهولاكوخانن!جة،)2(دوددزخاكنهىالمرأة

فىقومهاعننخنلفولم،الكرايتفبيلةإلىدوقوزخانونوندنمى

زمنمدذالمسلِحلِةالكرالِتاعندقداذ.النسطوريةبالمسبحبةنعلفها

المسيحببنتعصبمنأكئرباثمدةلهاوتعصبتبعالَيدتهاوتمسكت،بعيد

علىدوتوزخاتونوحرصت.لمعميحيثهموالغربالاثمرىَفىأنفسهم

وعاشواممثازلموضغا،حيالَهاأثداء،لهمصارالذينالمسيحيبنحماية

الرغموعلى.توركيداخاثونأيامقبلمنعاشوهالذىالذهبىالعصر

إلا،البوذيةإلىيميلكانهو!وم!الأرضفىعليدلمجبار،أنمن

،)4(دبلهاأبداءبمجاملةإليهاالنقربأجلومن،زوجثهتأثبرتحتأنه

مظاهرولكلبأفضالهالمسيحيلِنهولاكوغمر،ولارضاءها

.47ص،لاسلامىالعالم:شبولر.ألموهودةالزرجةثبولرلفبعلبهايطلق1()

.)الأيلخاثيون(اللانىالمجلد،الاْولالجزء،الثواريخثامع:الدينرشيدذكرهاهكذا)2(

i،111.ةAالقا،الصيادفؤادد.،نئماتصادقالعرليةالىنطَه Yomولوافق.ا

الأساذذكرهاحينفى.ص47،الإسلامىالعالم:فمبولرهكذااسمهارسمعلى

.221ص،المغول:العريدى.د.طعَزخاتون)سملختالعريدىاللهازالدكدور

وكانتامرايتفببلةالىونلثمى،نولوىلأ!هزوجةفبلمندوقوزخانونكانت)3(

الثىالأسورةفىيرسثريوحدا)وهو،مدنولياثمرقفىامريتم!خانوانجحفيدة

المغولعادةعلىثريأملهامتزوج،هو!ولللهالى!عد.منألتثمأنفا(ذكرها

اج2معلد،اللواريخجامع:الدينرشيد.أبالهمنساءمنيلزوثونكانواالنين

.421ص

اميراتعدةهداككانت،هولاكوونجةالسيحيةدوقوزخاتونوجودعنفضلا)4(

بعقيدتهاإحلفظتييزنطيةاميرةكانتأباقازوجاتانكما،نممطورياتسيحيات

تبريز.فىالأرئرذكسية
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)مممةالامبراطوريةأنحاءجمبعفىجدبدةكدائسفأفام،)1(النمَدير

بهاتفرعكنيسةدوقوزخاتوندارمدخلعندوأنشأ،المغرليهَ(فار!

الأعيادفىيشتركهاغالبأهولاكووكان.المدىالبلاطداخلالأجرا!

الكنائس،علىالأوفافوأوفف.القداسويحضر،بلفسهالمسبحبة

الالَداساتصارتكما،)2(المعاملهَفىالمسلمينعلىالمسيحيينوفضل

إليهايترددمدارسوأنشأ،بانثظاموالشمامسةالقسسمعيؤديهاوالصلوات

اخنلافعلىالمسيحيينقبلمنفدممنوكل،حرينهمبكاملالأطفال

منوكل.والأمنبالهدوءحياثهمفىنعمواالكنيسةرجالمنلهجانهم

وعاد،وهولاكودوفوزخانونفبلمنعلبهحصلوالأمنالسلامالثمس

ابدهالنسطورىالمذهبعلىأبضَاالمسبحيةواعندفت.مثنلابالهدايا

هولاكونرجاتمنوكانت،خاكنتوقثىوهى،دولْوزخادلنأخت

.)3(أيضأ

زوجتهمنبثأثيرللمسيحيةوحاهبَانصير(نفسههولاكواعتبرلهاذ

المسيحيةأنواضحَاباتبأنهشبولريذكر،الئسطوريةدوقوزخاتون

،الأخرىالمذاهببقيهَعلىالدهايةفىتلتصرسوفالدسطورىبشكلها

إمبراطوريهَفىالاثمرقىالشطرسكانمناكبرالعانببولنونوالبوذيرنألشامبونكان1()

،الكرجأوالأرمنمنكانواسواءواليعافبةالدساطرةمنالمسيحي!نانحينفى"المغول

ثماعةمعلهو!وحديثوفى.ا!غولحوزةفىدخولهابعدايرانفىعلدهمتوافر

نحوومعولهعراطفهانائمار،1264عاموامرجلأرمنمنالدينرمالمن

والثركسثانروسياحلولىخاناتمنعمومثهولينييلهالهوةاقامت،ا!سثحثة

،المغول:العريدى.د.المسلمينالىلميلهمنظر،(وجغثاىالقبعاق)خانيثى

..rIYL.

2ص،المغول:العريدى.دهـأيضأصروله،الإسلامىالعالم:ن!بولر)2( I Y

.212ص،المغول:العريدى.د(3)
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فيماإ،لانضمامالنسطوريهَالكنيسهَتقنعأنرومافىوطيد(الأملوكان

دوقوزخاتونتكتفولم.)1(العالميةالمكائوليكيهَالكديسةإلىلمحعد

بحاشيةووهولاكنفسهاأحاطتبل،الكيفلِةبهذههولاكوعلىبالتأث!ر

يدعىأرملِدىجاثليقكانمستشار(لهاواتخذ!،المسيحيينمن

.)2(وارتاق

السياسةمجالفى،الرهيبةالمرأةنلك،دوقرزخاتوننأث!روحول

لزرجهاالخارجيةالحروبسيروفى،فارسمنوللايلخانيةالخارجبة

الأصغرلأخيهمدكوفاآنأرسلهاالتىالرسالةبتلك!بدأذلكف!ن،هو!و

الروحدنينالسلطثبنمنننهائيابالتخلصالرسالةنلكفىوكلفه،هو!و

فىالعباسيةوألخلافة،هازندرانفىالاسماعيليةامارةوهمافارهافى

الثىالدصائحمنوكان.ومصرالشامبلادغزوعنفضلاَ،العراق

زوجببراىالاستدلا!علىيحرصأنهو!ولأخيهمدكوبذلها

رأيهايفبلوأن،والشدونالقضاياجميعفىوبشاورهادوفوزخاتون

فحسبزوجثهلَأثيرتحتواقغاننسههو!ويجدلمولذلك.)3(ويدفذه

فىوالمسبحببنالمعملمبننجاهوموففهالداخلبةبسباسثهبثعلقفبما

لأنزوجثهونصائحاوامربندفيذيأمرهمدكوقاآنأقبل،فار!ايلخانية

الموهولةالمرأةنلكودهاءفدرةمدىبعرفكان،ببدوماعلى،مدكو

.6صه،لاسلامىال!الم:ثمبولر())

أهيعمةْاهميةوعن.891ص،اولحهلد،إيرانمنصلتاريخ:إقلهالعباس)2(

,Groussetراجعالمغولزمنفارسبلادفىومكانثهاالدسطورية ,.R 'L empire des

445.steppes,Paris ,4891 p.

،2ألمجللى،الأولإلجزء،الثواريخجامع:الدينرشيدفىالرسالةهذهراجع)3(

.144-142ص
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أنه،الرهيبهْلزوجتههولاكومحاباهَويؤكد.)1(شبولرقولحدعلى

بهضبةالمغولسلطهَلتوطيدالخارجةالضخمةجيوشهرأسعلىوضع

المغولالمسيحيلِنالعَادةأحد،الاسماعيليةمعاثرعلىوالأسثيلاءايران

السندوكان،بالدسطوريةيدبنالذى،الدايمانىالمغولى،كثبغاوهو

محاولتهثمالشاموللادالعرالْىفىبعدفيماغزواتهفىلهولاكوالأكبر

.)2(بعدفيمامصرغزو

والعراقفارسفىحملاتهفىهولاكوصحبفقدالأمركانوكينما

)3(الكبيرينوولديهآخريينزوجنين،دوفوزخانونزوجثهجانبإلى

لنهيد(وحاصرثهابغدادإلىهولاكوبتيادةالمغرلجحافلوصلتjعددما

باللهالمسثعصمالعباسىالخلينةبذل،العباسيةألخلافةواسقاطلاستاطها

حصارعنبالثخلىوكثبغاهولاكووقوادهمالمغوللاثلاءكبيرةثهودلم

ومدىهولاكومعلِهَفىدوقوزخاتونوجودمنلِعلمهكانولما،بغداد

العباسبة،الخلافةحاضرهحصاربتركهو!وافداعفىالتوىنأثبرها

إليهمأنفذ،هولاكوعددنفرذمنوالنصاطرةالثركللمغولكانلماونظرلم

النساطرةالمسيحيلِنوجاثليق،العلقمىبنالدينمؤيدالشيعىوزيرة

.)4(زوجثهدوقوزخاتوناسثمالهَمحاولآ،هولاكرإلىعدهمندوئاماكيخا

عاطفةأوورحمنهادوفوزخاتونعاطنةبثيركانشيئمنماأنهعلى

لسفارةيسثجيبألاهولاكوأقنعتدوفوزخانونأنوالمرجح.هو!و

هنبأهلهاوالثمثيلالفورعلىبغدادباسقاطوأغرته،العباسىالخليفة

.ص47،الاسلامىالعالم:شبولر(1)

.122ص،المغول:العريدى.د(2)

.212ص،المغرل:العريدى.د(3)

.222ص،المغول:الريلى.ث(4)
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فىالمغولأيدىفىبغدادولسفوط.)1(خاصةبصفةالسدةالمسلمين

بلهبالملتصرةللجددالأذنجرى،ام258فبرايرهـ/656عامصفر

معظمفىالنيرانوأشعلوا،داخلهامروعةهذبحةوارنكابالمديدهْوسلب

وفبورهم،العباسيينودور،الجامعالمسجدفىسيمالا،المديدةمبانى

باللهالمسثعصمالخللِفةولقى،القثلىبأجسادالديرانوعصفت

النرحةوسطوذلك،)2(مصيرهنفسأسرتهأفرادوأصاب،مصرعه

هامَادور،لعبتفوزخاتون$Iأننجزمونكاد.و!وجتهلهولاكوالغامرة

منالرغموعلى.واسثباحتهابغدادنهبعلىالمغولجدودتحريضفى

وكان،جدكيزخانأسرةبأمجاددائئاتغدىالدينرشبدالمغولمؤرخأن

ونهبوسلبهذابحمنيرثكبونهكانوافيماوالأعذارالمبرراتلهمبلثمس

برددأنل!لِسعهفلم،وأبداثهلهو!والرسمىا!ؤرخوهو،)3(للمدن

الدينسبيلفىشهداءماتواوحاشيتهالعباسىالمسثعصمالخليفةبأن

لاسلامى.

الفوىدوفوزخانثأثيرأكدتالثىالرواياتمنوانطلاقا،رأيداوفى

لها،ونكريمَاالشرقفىالمسلمينضدحملاتهوعلىهولاكوعلى

منالسدةغبر!الىالسم!حيةإلىيميلون،البدايةمدذ،سياسيةلأسبابالمفولكان(1)

ألمسلمبن.

والملحنةالطوسىالديننصيرخواثةالىالملسولةافدادواقعةأوفثحرسالةراثع)2(

ملافثمةوراثع:371-ص363اللانىالمعلد،العرليةالثرثمة،ثهانكمماىبكاب

:الصيادفؤادد.المسدعصمالخليفةمفدلحرلقيلتالثىللرراياتالصيادفوادد.

نلكملاقفمةا!ضئا.ومراثعمصادرعلىمطمدلم176-172ص،الثاريخفىالمغول

العباسية:الخلافة)حيا.علىجديدةاضواء:احمدالعالعبدمحمدد.مقالفى

المفدمة.،اInv.ط،مدهالاسلامبةالأنطاريعضحكاموموففاسثابها،

غالبية،العرببةالثرثمة،والثانىالأولالم!لد،الثراريخثامع:الدينرشيدراثع)3(

صفحاته.
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الذىالعباسيةالخلافةوازالةبغدادعلىالاسثيلصءفإن،لشأنهارتعظيمأ

ابتداءالنساطرهَالمغولوالمسيحلِينالمسيحيينمنهو!وحاشيةشجعته

مغول!ةصللِبيةحملةبمثابةيعثبر،نويانكتبغاوحثىدوفوزخاثونمن

تعصبمدىويؤكد،العراقفىالعباسيةالخلافهْضدنسطورية

بطريركاختيارمنكانماذلكويؤكد،ومذهبهالديدهادوفوزخاتون

ودوفوزخانون،لهولاكوالخلبنةفبلمنرسولاَلبكون،مكيخاالنساطرة

كانت،الكرجمنعسكريةوحداتمنهولاكوجيوشضمنونصالنه

العدفأساليبكلذلكفىواسثخدمت،بغدادمدينةأسوارافثحممنأول

،بأذىالمغوليثعرضألاأيضئاالطبيعىمنوكان.ندمبرهافىوالفسوة

الذينالمسيحلِينللسكان،دوثوزخانونمنشخصيةأوامرعلىوللاه

لموكذلك،شيئيصبهالموالتىالمديدةداخلالكدائسالىلجأوا

ويدافعباسمهملِتكلم)1(الطوسىالديننصيركانالذينللاثمبعةيتعرضرا

.)2(علهم

بابلاعثبروهاالنى،بغلا9ادلممفوطآسيافىالممميحيونوطرب

قسطدطينفاعثبروهما،ودوقوزخاتونبهو!وكتابهموأشاد،الثانية

هولاكوخصوفدالممميحأعداءمنللاننقامأعدهمااللهوأن،وهيليدا

انخذهماالخلافةدورمنومدحه،السمثمرةبالأحباالاالدساطرةبطريرك

كدائسهم،بداءبعبدواأنألسمبحيونواسثطاع.)3(لفومهوكلبسةلهمنرلم

بقيمواوأن،آسيافىالعباسيةالخلافةأنحاءمعظمفىمساحهدهموالشبعة

ووزيركمسثثماريعملوكانالئميعةكباراحدالطوساللثننصيرخواثةكان)1(

لهو!و.

.ص47،الأسلامىالعالم:شلهولر)2(

)3(,Newton,Travel and travellers, chap. IX; G " 3 set, 'L empire des Steppes

343-324.pp.22هص،المغول:العريدى.دأيضأ.

1-لأ-9
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علىالعللِااللِدنهموأصبحت،)1(العامةالدبنبةومواكبهماحنفالانهم

الموهولةزوجثهمنبتأثير،وذلكالشاموللادالعراقفىالمسلمدن

.ثعبيرشبولر)2(حدعلىدوقوزخاتون

المسلمينضدالصليبيةالدعرةايتاظفىدولْوزخاتوننجحتولذلك

ألمسلِحية،للصرةالثائرونأنهمعلىالعثاةالمغولواظهرت،الشرقفى

صحارىمنأرسلهماللهوأن،كيرياكو!الثسطورىألمزرخلِروىكما

اللساطرةالمبائمرينأوللكأنيفولالذىفملذ"الاسلاملثحطبمجولى

نهرعلىسلوهيةمنألميلادىالسابعالفرننىارنحلواوألنين،الففراء

فىساذجةبلادفىالانجبلإلىللدعوةص!ولببتمنأو،دجلة

حصادهم،الأيامهنيرمفىيجدونسوف،ومدغوللِاالشرقيةتركسثان

منالاْلوف،هولاكوصحبواالذينالمحاريينبينمنوأضحى

فرلطوا،)العراق(كلدياجاثلبقتلاميذمنبعثبرونالذين،المسيحيين

بشبكمتابرعلىالمدصوبالدسطرريةالمسيحيةصليب،عقيدتهممن

.)3(جلكيزخانمغوللواءإلى

منالتاسعلوش!الملكيعلتهكانماتبريريصحأيضَالهذاوطبفا

Prasterيرحدا()القسالبرسترجونبيتفىأمل Johnالملكوهو

حطموالذىالمعمورةأطرافأفصىفىيفبمالذىالأسطورىالمسبحى

كانوما.)4(وهعتقداتهرعالِاهتبلواأنهمغير،امبراطوربتهالمغول

.4ص7،الاسلامىالعالم:ثميولر()1

v.4ص"لاسلامىالعالم:شيولر(2)

(Grousset,'L empire des Steppes, .p.003 (r

,Newton,Travel.كلأ:راحعذلكعنللإسثزادة)4( Chapالغامدىسعدد.أيضئا:

.49-7صهاجامعلد،العصورمحلهَ"تطوانمعركة
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المؤرخلِن،بالعنتغبلم،الأحداثتلكفىأهملِةمنلدوقوزخاترن

شكلا،هولاكووزوجة،يوحناالفسيسممللىآخرحفيدةفب!عثبارها

الحربهىوها،العباسيةالخلافةبثدميراليهأوحتالنىهىأنها

منسلثلِنمنأهربعدأعدهاالثىالدسطوريةوالحربألمغوليةالصليبية

كنبغا،الدسطورىالدالِمانىوقائدهوزوجئههولاكو،بغدادسقوط

الساد!ولوهبمدد)فبلفبهَ(الصغرىأرمبدباملكالأولهبثومبمساندة

بعدسدوضحهالذىالدحوعلىالشامبلادلغزرتهيأت،أنطاكيةأمير

هلهل.

صدىلهأصبح،دوقوزخاتونوزوجئهلهو!والموقفهذاان

سوريافىاللصارىفأصبح،الغربيةآسياأنحاءثمعفىعمه!

ننحئقحثىالصبربفارغمجبلهمابلثظرونالصغرىوآسباوفلسطبن

ألمعاقلمنمثلِرالسريعبالسدَوطأسهمراولهذا،احوالهمبثحسبنآمالهم

مفاومةأىنظهرولم،)1(ا!فولأبدىفىالنهرينوراءمابلادشمال

سدنبنمدهَضاريةمناومةأبدتالثى،مبافارفينفلعةمنإلا

الطريقوانفثحإلاام925هـ/657عاميأتلمبحيث،)2(كاملثين

المثوسط.البحرنحوالمغولىالصليبىالزحفأمام

العباسبةالخلافةاسمَاطحدعددطموحهايثوقفلمدوقوزخانونان

ذلكفىالأدنىالشرقفىالمسلمينضدالمغرليةالصليببةالدعرةراثارة

زوجهاإلىأوعزتعددماالدعرةهذهاذكاءعلىعملتانهابل،الوقت

الثاريخ،فىألمغول:الصيادفوادد.ايضئاالاسلامىالعالم:شهولر1()

591 - MLJA.

الفاهرة.ط،البفمراخبارفىالمخثصرتثمه:الرردىإبنراححللإسزادة)2(

.-02r!1صر،ه،2ج،مأهـ/2581886
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المسلمينلغزوحملةلاعدادعليهوأشارت،العديدالجبارذلك،هولاكو

تعبيرحدعلى،ذلكوراءمنتهدفوكانت،ومصرالشامبلادفى

هزارلمالمقدكلابيتيكونلأن،المحدثينالايرانبينالمؤرخينأحد

الحديدية،المرأةتلكبدأتولذلك.)1(بأسرهالعالمفىللمسيحيدن

الأدنىالشرقضدمغوليةصليبيةلحملاتالأولىالبذورتضع

مغولىصليبىتحالفلعقدالأولىاللبنةتضعبدأتأنهاكما،الاسلامى

جهةمنالمغولولين،جهةمنآسياغربفىالمسيحيينقادةبينأى

طرحتهاالثىالفكرةبهذهرحبهدهرلاكوأنذلك،أخرى

الشامبلادلأخضاعطافتهويوجهالعدةيعدبدأولالفعل،دوقرزخانون

ومصر.

فىالمسيحيينقادةبلِنالثحالفعقداجراءاتبدأتماوسرعان

ملكهيئومرأىفتد،أخرىجهةمنالمغولولينجهةمقالشرق

ألمغولالىللانضمامسانحةالنرصةان)فيلثية(الصغرىأرميلية

كانولما.)2(خاصبوجهالمعَدم!وليتعامبوحطالشاملاسثخلاص

لجارهمخلصَاحليفَا،الصليبىوطرابلسأنطاكيةأميرالمماد!بوهيمدد

المغولى.الحلففىالآخرهودخلفمَد،ابلتهمنتروجقدوكانهيثوم

نوطبدفىالأثرأكبردوفوزخاكنالمسيحبةهولاكوفرجةكانوكالعادة

المؤرخويذكر.وهولاكوبالشرقألسميحلِينالزعماءبينالصداقةأواصر

هينونالأرملىالمؤرخعننفلاGrousset،."جروسبهريلبةالفرنسى

(I)!89صاولجلد،!يرانمفصلنا!يخ:إقهالعهاI.

مم!هحمايةفىرغبةهو!وألىإنضمهيثومأنللمقريزىالسلوككثابفىحاء()2

ولايةبذلدالممعةت!وصارت،بالجلوبالمماليكولولةاالاثممالالرومسلاثقةمن

.أحاشية51.ص2قاج"ابمطوك:المقريزى:فار!مغرللايلخانيةتابعه
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Hayton،ذلكفىتقررتقدالشامبلادلغزوالمغوللِةالحملةخطةان

يبدووالذى،فيلفيهملكالأولوهيلومهولاكوبينعفدالذىالاجثماع

هولاكووطلب.وانعقادهاعدادهفىالرئيسىالدورلعبتدوفوزخاتونأن

الأرمنيةالقواتتدحازوأنالرهاإلىالأرمدىبجبشهيسيرأنحليفهمن

منالمفدسةالأراضىيخلصلكىذاهبأنهبحجةالرهاعددالمغولإلى

وجمع،بذلكهلِثومالملكففرح،للمسيحيينويردهاالمسلمينأيدى

جاثليقهولاكوإلىفدمالذىالوفتفى،هو!والىوانضمكببر،جيمثئا

هو!وحملةاتخذتوهكذا.)1(المغولىللخانالبركاتللِمدحالأرمن

ومظلةرعالِةتحت،مغوللِةأرمديةصليبيةحملةصفةالشامبلادعلى

كانإنمابالمغولاتصالهفىهيثومأنعلمدالوخاصة،دوهوزخاتون

وطرابلسأنطاكيةأميرالسادسبوهيمددصهرهولاسمباسمهيثحدث

الصليبى.

المغولبةالأرمدبةالصليبيةالحملةبثلكالالَيامحدعددالأمريقفولم

فيهاشتركجبهةثكوينعلىدوقوزخانفكرتبل،المفمثركة

أشارتولذلك،والصليبلِدنوالكرجالأرمنمعجلبإلىجلبأالبيزنطيين

حلفةلتوسيعالبلِزنطىبالامبراطورعلاقتهيوطدأنهولاكوزوثهاعلى

مدهفطلبت،ومصرالشامفىالمسلمينضدالمغولىالمسيحىالتحالف

Michaelس!لة"-5باليولوجسميخائبلالرومامبراطوربداتاحديتزوجأن

681 - (658 logos283./هـ - 1 1r,()دارتماوسرعان

علافثهلثوطيدكثير(سرالذى،البيزنطىالامبراطورمعالمفاوضات

ابلةماريهَعلىالاختياروفعحيث،السياسىبالزواجبالمغول

البطريركمعيةفىالدفيسةالهدايانحملإليهأرسلهاالذى،الاهبراطرر

)1(0434.Grousset,'L empire des Steppes, p
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ايثيموس)1(.

بلادوالصليبيينالمغولجحافلاجتاحتفقد،الأمركانوكيفما

.المقد!بلِتيهاجموالمأنهمعلى،أدناهاإلىأفصاهامنالشام

هـ/658فىالمغولىالجيشرأسعلىدمشقإلىكثبغادخلوعددما

المسيحيونورحب،أنطاكيةوأميرأرميديةملكبصحبنهكان،ام026

الأمويهَالخلافةعاصمةسكانوشهد،المديدةالمغولبدخولدمشقفى

شوارعبموكبهميشنونمسبحيينأمراءئلاثةقرونسثةملذمرةلأول

،بغدادالمغولأيدىفىالكبرىالللاثةالمدنسالَوطنجكان.المديدة

العالمرأطاعلىنزلتالتىالكبرىالمصائبمنيعثبرودمشق،حلب

ا!غوليثعرضبألادوقوزخالَونفبلمنالأواهروصدرت.الاسلامى

أعلنأنذلكعلىوترتب،بدمفمقوكدائعمهمالمسيحيينللسكانبأذى

منبالمسلمينحلبمافرحثهميظهرونوهم،الثمردبهاالمسيحبوق

منوكان،دمشقمسبحىتحاهالدَوىعطنهكتبغيخفولم،)2(نكبة

وكثبغا،دوقوزخاتونرأسهموعلىالدساطرةهؤلاءيتأخىأنالطبيعى

عددهمتكاثرالذينالدصارىوالممانبةوالبعاقبةالأرمدبهَالجماعاتمع

فىأنفسهمالدساطرةعنفضلاَ،ودمشقحلبمثلكببرةمدنفى

أنإلىالسلوكفىالمقريزىويشير.)3(ولبدانودمشقوحلب،ملطية

كانواعامةهواكبونظموا،المسلمينعلىاسثطالوابدمشقالدصارى

هو!ومنفرمائاوأحضروا،الصلبانويحملوق،الأناشيدفيهايدشدون

اقماالبيزنطيةماريةانويلاحظ.202ص،إلرانمفصلتاريخ:إفبالعباس()1

.ماتفدهو!ووجدتحصالمغولعاصمةألىوصلت

(Grousset,'L empire des Steppes, pp. 435 - 436. (Y

13(.436.Grousset,op. cit., p
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،رهضاننهارفىبالخمرفثظاهروا،ديدهمواقامةبأمرهمضتناء؟لا

المساجد،أبوابعلىوصبوهالطرقاتفىالمسلمدنثلِابعلىورشوه

امتنعمنوأهانوا،عللِهمبالصليبمروااذابالفيامالحوانيتأربابوألزموا

كتبغاإلىوشكواالأفعالتلكمنالمسلمونفضجر،للصليبالقيامعن

قدروعظم،بعضهموضربفأهانهم،هولاكوناثب)1()كيثولوقا(

ويعظم،كداثسهميزورفجعلالثقوىمنموجهوأخذته،الدصارىفسو!

.)2(مذاهبهماخثلافعلىرثالها

علىالمسيطرةالدممطرريةالمغوليةدوفوزخانونولفضلوهكذا

العراقوفى،فارماايلخانيةفىالدصارىشهد،الجبارذلك،هرلاكو

،وامثيازاتبمكانةولغتعوا،الثانىالذهبىعصرهم،الاثماموللاد

فىحثىيشهدوهلمماوهوالمسلمينعلىالطولىاليدلهموأصبحت

لمسيحيتها.الشدبدثنعصبهاالمعروفةنوركيلاخاتونوأمهكبوكعصر

منبالتربهو!وماتا265فبرايرهـ/663اللانىرليعوفى

زوجتهتلبثولم،)3(عمرهمنوالأرلعيناللامدهَفىوكانمراغة

كلبرغا.،كثبغا،كيدبوقا،كيثولوقافهومخثلفة!صوركثهغا)سمورد)1(

الدكنآبادح!در.ط،الاسلامدول:النمى245صه2قاج،السلوك:المتريزى(2)

هو!ومناوامرصدرتأنهنذكرأنللغا!ةالمهمومن.12صه72+اهـ،ج

الاسلاميةوالمذاهبالأخرىألممميحيةللمذاهبتللمىالصالليليةالموسماتب!حثرام

الذىالفصالرياضىالعالمالطوسىاللينز!فيهاالثىالغانقاهوملها،العمليةغير

الأموىالسعدأما،اليهردكدبسةإلىبلانمافة،هو!ولىاهثماميرعابةيعدفبمالمثع

قاتلالذى،تليقيةملكهيلوموكان.0126يالايرفىللحريقتعرضفإنه،الجامع

ساثرإلىالحرانقولثمثد،السجثبهذاالحرائقيإشعالبادرالذىهومغولصفرففى

.512،482-412ص،المغول:العريدى،دراجع.المساجد

-،الاسلامىالعالم:شبولر.الخمرلشرب)ثمانههووفاتهسب!انشبولرينكر)-(
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لوفاتهما،الشرقفىالمسيحيونوحزن،بهلحفتأنJرقوزخاتوند

قسطنطِنمكانةفىوأنهما،المسيحىالدينكوكبىيعتبرونهمافكانوا

فىلهانصيرأكبرالنسطوريةالمسلِحبةفعَدتوهكذا.)1(وهبلبن

بأفولايذانأذلكوكان،الاسلامىالأدنىالشرقوفى،فار!إيلخانية

.)2(المناطقهذهفىاللصراندةنجم

المغولنساءإحدىصفحاتمنصفحةطويت.دا"ْدولَوزتولرفاة

شخصياتوأقوىأكبرعلىالقوىوالثأثيرالشخصيةبقوةلغبزناللائى

فىفارم!وخانلِةزوجهاأمورمقدراتفىتحكمتوالتى،فارطامغرل

بهاقامالتىالحملاتوفىالخارجيهَوالسياسةالداخليةالسياسهَهجال

امرأهَصفحهَوطويت،الاسلامىالشرقفىالمسلم!نضد،هو!و

بالرعابهَونعهدت،مغولىصليبىنحالفلأولالأولىالبذوروضعت

عمر(،هولاكوبعدتعبشأنالمرأةلهذهفدرولو،وشجعثهالح!الفاذلك

بفلِةوفىبفارسالمغولامبراطوريةداخلالمسلمونعاششلريما.أطول

الله.إلامداهابعلملامحثةفىالاسلامىالأدنىأننَمرقأنحاء

أباقاالأكبرابدهالعرشعلىخلفههولاكروفاةبعدأنهبالذكروحرى

والدنهواسثمرتام(282-1265هـ/685-)663خان)أبغا(

الأميرةمنبنزوجبأنفأمرنه،)3(قصيرةمدةمعهنحكمدوفوزخانون

فى!غول:الصيادنؤادد..وفاتهمببحولالصيادفؤادد.رأىراثع..هصرول-

.2؟4ص،ألثاريخ

.28.ص،المغول:ال!يدى.هـدصوله،لاسلامىالعالم:ثبرلر(1)

(r)حلفانهممنالمغولموفففىثمديداثروثوقرزخاتونهو!رلوفاةكانأنهيلاحظ

والنرنج.وأمرج"لأرمن

.6صه،لاسلامىألعالم:شبولر)3(
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وكانت.باليولوجسهدخائيلالبيزنطىالامبراطورابنةماريةالبيزنط!ة

لنوطيدهولاكولينزوجهاالامبراطوروالدهاأرسلهافدالأميرةهذه

كمادوفوزخاتونلمشررةطبقاوالبيزنطيينالمغولبينالسياسيهَالعلافات

قدهولاكوكان)تبريقالمغولعاصمةبلغتلماأنهاإلا،قبلمنذكرنا

،والرومالمغولببنالعلافاتفويتولذلك.أبافاابلهفثزوثها،نوفى

يعفدأباقافجعلت،وفاتهافبلسياسثهاثمارترىدوقوزخاتونولدأت

الأدنىالشرقفىالمسلمينضدوالبابواتأورياهلوكمعالمعاهدات

.)1(ومصرالشامبلادفىخاصة

بعنيلئهااحنفظتفدابافازوثةالببزنطلِةن!الأمبرةأن!يلاحظ

ماريةمدزلةوارتنعت،دوددزخاكنتوفيتولما،نبريزفىالأرثوذكسية

المسيحيين،تجاهدوقوزخاتوننهجنفستثتنىأنأرادت،البيزنطية

منالمسيحيينوالندانينالرسامينبجلبأمرتأنهاشبولرفبذكر

المؤرخيذكركمايبدوولكن،)2(نبربزكدائسلثزيينالقسطدطيدية

مثلماوالسيطرةالدفوذمنلهايكنلمأباقازوجةمريمأن،شبولرالألمانى

)3(ْدوقوزخاكنمعالحالكان

بيك،ساتى4المسلمينفارسمغولسلاطيندورزوجات

لشادخاتوق4ود،خاتوقادولغد

.فار!مغولايلخاناتأوخاتوناتنساءعنالحديثبصددزلداوما

أزواجهنلِشاركنكنفار!الِلخانيةخوات!نمعظمأنالدالثشددىويذكر

.هصه،8591الدوحة،لايلخانيلهنعهدفىالأسلامىالشرق:الصيادفؤاد.د(1)

.6صه،لاصلامىالعالم:شبولر(2)

.66-6صه!الإسلامىالعالم:شبولر3()
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(1)معهمالدولةأموربتسييرالأوامرويصنيصدرونوكنالحكمفى

واخوالَيدهولاسمباسمهيصدرهاأوامرهلِصدرعددمانفسهالسلطانوأن

السلطانابنهَبيكساتىتسمىأمرأةهؤلاءضمنوكانت.)2(زوجاته

ترلعتبيكساتىأنإلا،)4(سعيدأبىالسلطانوأختأولجايتو)3(

أسرةاختياروفععددماوذلك،فار!فىالايلخانيينعرشعلىوحدها

الشهيرجولانالأميرابنتيمورتاشبنحسنالشيخوزعلِمهمالجوبانيين

منغيرهادونمدفردةالسلطدةلتتولىبيكساتىعلى،كوجكبحسن

باسمهاالخطبهَقرأتكما،باسمهاالسكةوضربت،الحاكمةالأسرةأفراد

-1337هـ/738عاموذلكفار!ايلخانيةمدابرعلىأيضئا

فىالجوبانيينأسرةزعيمكوجكحسنالشيخألِدتوقد.)5(ام338

بدفسهاوذهبت،الجلائرييندولهَمؤسسبزركحسنالشبخضدصراعهَ

سلطانيهَمنكللضماتجهتالثىالعسكريةالحملاترأسعلى

المداطقهذهبضمنفوذهادائرةتوسيعبذلكواستطاعت،)6(وآذرليجان

ممندانها.إلى

2صرحلثه:بطوطةللن475صه4ج،الأعشىصبح:التلتشددى(ا 4 rte.

آدابكل!ةمجلة،الثرك:زغلولسعدد.أبحئا5ص343،رحلثه:بطوطةإبن2(

.7صه01م!لد،سكددريةلاا

وانخذ،فارسعرشعلى(خانغازان)داسثانخانغازانمحمودخلف:اولجايثو3(

عنترجمة،شرفدامة:البدليسىراجعخدابلدةمحمدوهوايرانئااسلامبااصغالدفسه

شبولر:ايضأ،38ص2ج،6291مصر.طعونىعلىمحمدالعرليةالىالفارسية

.76ص،الإسلامىالعالم

،شهـ.3331تهران،السيرحبيب؟خواندمير،38ص2ج،شرفنامة:البدلسِمى4(

.228922-صج3

،38ص2ج،شرفنامة:البدليسى5(

.3صط2ج،شرفدامة:البدليسى6(

-138-

http://www.al-maktabeh.com



حسنالشيخونصيرهابيكساثىبيندبخفياصراعَاأنوالمحرحح

أوالصراعهذامئلإلىلَشرلمالمصادرأنمنالرغموعلى.كوجك

سلسلهَبعدالغرورأصابهافدبيكساتىأننرجحأنداالا،أسبابه

الأفالبممنالعديدوضمهاسلطلثهافثرةفىحقفنهاالثىالانثصارات

حسنالائميخازاحةفىتفكرجعلهامما،فاركلاايلخانيةإلىالجديدة

علىرفعهافىالرئيسىالسببكانالذىنعمتهابولىوالغدركوثك

فإنه،بهالغدرفىبيكساتىنيهَكوجكحعمنأدركوعددما.العرثى

منتثزوجأنعلىوأجبرها،السلطدهَعريقهنبيكساتىيخلعاسرع

أجلسهوالذىهو!وبنيشمتأبلاءأحدشاهيوسفينخانصليمان

سانىدفعتولنلك.1()م9133هـ/Vriعاممدهابدلأالعرئ!على

.)2(الجميلونكرانهاواطماعهاغرورهائمنبيك

دالبعل!نصارعثافارم!خواتينمنلامرأنينآخرمثالولديدا

واللانلِةالعمة)حداهماالدولةفىالأمورمفدراتعلىللسيطرةواحدرثل

زوجهمادفعوقد،والحسدوالغيرةالصراعبيدهمادبوالذىأخيهاابلة

هىالأولىالمرأةوكانت.الأنثيلِنبينالصراعلهذاثمئاحياتهبعدفيما

خدابندابنبهادرسعيدأبىالسلطانامرأةجولانبلتخاتونبغداد

-1316هـ/736-)716فارطامغولابلخان)أولحهالِثما)3(

أولثلد،للرانمفصلقاريخ:إقبالعبا!ايضئأ935ص2ج،ثمرضامة:الهدليعمى(1)

.3مطه

ايدىعلىنهايثهلقىفدذلك!عدكوثكحسنالفميخأنننكرانحدلمألمهممن)2(

2ج،ثمرفلامهَ:البدلي!مى.والعوارىاللساءبعضمعيالاتفاقعزتأسدةزوثله

.4اص

(r)الظروتعنبطوطةالنذكرهماراثع.476ص4ج،الاْعثمىصبح:القلقاثملدى

أيضأ،ص243،رحلثه:بطوطةللن.خاتونبفدادمنشدابربزواجاحاطتالثى

i.7ص،الأسلامىالعالم:شبولر
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أوامرهاانبحبثالشخصيةوفوهَالعزممنكانتانهاويبدو،م(1335

متسلطةكانأنهاويبدوالايلخانيةارجاءجميعفىتناقشلاكانت

يذكرالقلقشلدىأنلدرجة،حديدمنبيدالممد4أموربكلىوتسيطر

منكانتأنهابطوطهَابنويذكر،)1(هحكمهالِحكممنيرلم"بأنه

عتلهعليهومدت،جمَاحبَاسعيدأبووأحبها،عصرهانساءأجمل

علىوأفامتسواهامنعلىوفضلها،لديهالدساءأحظىوكانت،وقلبه

أعلىفىعندهصارتأنهااالكامنةالدررصاحبويذكر.)2(مدةذلك

فىتركبوكانت،الممعةأنحاءجميعفىوالفوةبالنفوذلغتعت،مكانة

.)3(،سيئاوسطهافىونشدألخوانينمنحفلمركب

فىسعبدأبوزوجهاوقعمافسرعانالمحالمنالحالدوامأنعلى

وهجروتروجها،شديدلمحئاوأحبها،)4(دلشادخانونأخيهاابدههوى

الغيرةدبيبدبففد،دائئاالمرأةطبيعةهىوكما.()ْخالَونبغداد

تضعف،بدأتمكانتهاأنأحستالتىخانونبغدادقلبفىوالحسد

حولمختلفتينروالِثلِنولديدا.زوجهامنللانثتامالفرصةتتحينفبدأ!

فالرواية.سعيدأبىالسلطانزوجهامنخاترنبغدادتخلصكلِفية

خانأوزلكاللدودعدوهالخفاءفىفراسلتعليهتأمرتأنهاتذكرالأولى

بزوجهاالغدرعلىمعهوأنفنت(الذهبية)الأوردوالقبجاقمغولحاكم

.76،ص4ج"لأعاثمىصهح:الللفاثطدى(1)

.ص243،رحللأه:بطوطةللن)2(

الدكن16HT134.اللامدةالمائةأعيانفىامامدةاور:الععمتلالىحعراون)3(

..48صاجهـ،ا934

حيده.فىبالثفصيللدورهانوضصوف4()

.ص243،رحلثه:بطوطةاين)5(
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خيانتهاعرفواعددماالدا!وأن،)1(خانأوزلكفثلهولالنعل،وعدوه

قنلتولالفعل،قنلهاعلىاننقوا،اوزلكعدوهبأيدىأباهوفتلهالزوثها

7361336عامالحمامفى / Aالمدةمصبرننسولثلفى،)2(م

مصر.فىالدرشعرالسلطانة

فىالسملهدستبانفتلتهخاتونبغدادأنفثذكراللانيةالروابةأما

أجمعواقتلثهالتىهىخاثونبغدادأنالأهراءعرفولما،)3(مدديل

كبارمنوكان،لؤلؤخواجةالرومىالنثىطريقعن،فثلهاعلى

المؤرخويؤيد.4()م1336هـ/736عامألحمامفىفثثلهالأمراء

بفكلخاتونبغدادنثهمالثىاللانيةالامملاميةالروايةشبولرالألمانى

فعلهبمابذلكانثتمتأنهاأسام!على،لهألسمسطربقعنزوثها

.()ْم327iهـ/725عامقيمنوأخوانهاثولانأييهافىزوثها

شرعىوريثلهبكونأندوناقثلسعيدأبىأناالذكروحرى

.)6(يعدفبماممثدالَهعلىدولئهأمراءنغلبوحث،يعده

كانتوالتىممصدأبىزوجةدلاثمادخانونالأميرةبدوريثعلقوفبما

6االعَاهرة،!ررانفىأسفوليةالدولةنا!يخ:فهمىالنريزعهدالسلامعيدد.1() 1 9A

.ص+2

.ص233،المضليةالدولةداريخ:فهعىالسلامعيد.د)2(

الدرر:العصفلانىهعرلمنرواية1'1ص43،رحلثه:يطوطةينروايةهىهذ.)3(

.الحمامفىوهى!لهوسهضرلها)نهيطوطة!لنويذكر..48صاج،اماملة

اج،الكامدةالدرر:العسقلانىحعرللن1ص243،رحلثه:بطوطة!دن4()

.048ص

.97ص،لاسلامىالعالم:شلولر)5(

،r:arum,:يطوطةإبن6() , t.
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دمشقئتدلمئنمادفهى،بقدماخاتونبغدادعمتهاومقتلمدَتلهفىسبئا

السياسة،بأموروالتبصروالدهاءبالمذكاءتميزت.1()الجولانبنخواجة

حبائلها،فىسعيدأبىالسلطانأوفعت،ودلالليمحرذاتوكانت

يفطعلاكانأنهلدرجةعليهونسلطت،وععَلهقلبهعلىواسثحوذت

.الابمشورتها)2(رأى

إلىفرتسعلِدأبىالسلطانلزوجهاعمثهابمقثلعلمتوعددما

.)3(بغدادعلىحاكفاوكان،ب!دشاةعلىالأميرزوجهاخالعددبغداد

مفثلبعدالعرشعلىثغلبالذى،بزركحسنبالشيخئانيةتروجتثم

فىالجلانريةالدولةتأسيسفىهعهوشاركت،)4(سعيدأبىالسلطان

بمكانةبزركحسنالشيخزوجهاعددحظيتوفد.)5(ايرانغرب

بحكمشلِئكلفىناثبولها،الممالكفىنافذأمرهاوكان،كبيرة

بافامةوعديتالدولةأمراءعلىالدفوذعظيمةوكانت.زوجهاعليه

كما،إليهموتحسنوالفقراءالغرLoإلىتملِلوكانت،البلادفىالعمائر

منبلغوقد.المعَدسةالاسلاميةالأماكنعلىالأوقاتمنالكثيرأوقفت

لها،المعاصربنوأحد،ألجلائريينشعراءأعظمأنالمرأةهذهنفوذعظم

السلطاناسمعلبهاوأطلق،شعرهفىمكانألهاأفودفد،الساوجىسلمان

المعة.بللَبيخاطبهاكانكما،والشاة

والدهاوعن.ا.اص2ج،الكامدةالدرر:السقلانىحعر!لنفى)سمهاوردهكذا(1)

.242-24اص"رحلثه:يطوطةللنراثعخواثةدمثمق

.474ص،لاسلامىالئمرق:الصياد!اد.د)2(

.234ص،!يرأنفىالمغوليةالدولةنال!:فهمىالعملامعيدد.)3(

2ج"امامدةالدرر:الععمتلانىحجرابن2441-ص243،رحلثه:لهطوطةإبن)4(

.01اص

.04ص2ج،شرفدامة:البدل!س)5(
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هـ/748عامالأشرفالملكتوجهعددالمرأةلتلكالقوىا!عدنويظهر

زوجهاأراد،معهمعاصمةبغدادعلىللاسثيلاءالجراربجيممهام347

عددماالرومبلادإلىواللجوء،بغدادعنالدفاعنركبزركحسنالشيخ

منمدعتهدلشادأنالا،الأشرفجيويقبمواجهةلهفبللايأنهشعر

لمواجهةالاستعداداتواتخاذألمديدةتحصبداتئعَويةعلىونمعقه،ذلك

أدرك،بزركحسنلزوجهاالباسلةالمقاومةمننمهرينولعد،الأشرت

أماممنفانسحب،بغدادحصاراسثمرارجدوىبعدمالأشرفألملك

فممرعان،الأجلبهايمتدلمأنه!يلاحظ.)1(نبريزالىعائدلما!ديدة

هـ/755عاموذلكبعامينزوثهاوفاةنبلخاتوندلفمادنوفتما

.)2(ام354

ونفماطهاالهغولبةا!رأةعلىالثعرفمنالتدرهذافحمميداولعد

علىالأضواءلدسلطووصيهَمعةكونهاحبثمنالممياسةهيدانفى

فىسدذكركماالعسكرىالمجالمثلأخرىمجالاتفىدورها

.)3(حلِله

24ص2ج،ئمرفلامة:اليلليسروايةهىهذه1() r - i

اويس.لللهالصلطدة!عدهوتولى،ام356هـ/757عاميزركحسنألائميختوفى)2(

.64ص2ج،ثمرضامة:الددليصى

للمراةالصياسىيالدوريثعلقفيماالقدريهناكثفيدااندانذكرانللنايةالههمومن)3(

سياسئا،ا!نوليةالمرأةمكانةعلىالدألةالأخرىالأمللةمنالعديدولديدا.المغولية

لم،الشخصيةضحفاتكنولكدهن،;jl.لامدصبتولينمغولياتلدمماءام!ةفهداك

،الإمارةملصبتولتالثىخاترنثولةم!لإمارانهناللهوضفىدوربأىيسهمن

للإسثزادة.الإمارةفىالفونمىدانثائمرت،الأحوالوساءتالأمور)خثلتعهدهاوفى

.46صاج،شرفلامة:البلاليسىراجع
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العسكرى4المجالفىالمغوليلادورالمؤة2-

ظصظبل،فقطالسياسىِالجانبعلىالمفوليةالمرأةدوريقتصرلم

لى،القتالاميدانَآلعمممك!وفىالقجأذفىأبصئأولراعثقامقدرتها

محنفالمعروف.)1(الرجالمثلأبضمَابىيجابىلا!مجدا!!ملا!

حل!علىمطبوعونفهم،وقتالطوفريىسيهْ"حربأهلأنهمالعغول

شلَهافىالباسافوانينأكدنهالذىالدحوعكلى،)2(والصراعالمخاطرَة

.)3(العسكرى

المرأةشجاعةتؤكدالمغولمصادربهاحفلتعديدةأمثلةوهناك

.النرسانسلاحمجالفىخِاصهَالفثالطملدانِفىوجسدلهاالمغودلة

أعمال!اخثلافعلىكانواوقد،مَمثازمركزلهاالمغولصكلدهاتفروممعة

علىفدئايدقلونيكادونأولا،الحصانظهرعلىحيانهميتضون

عليمأوففلرإماعلهلعرفكانالّحصانلآَ.براففهومن.الأرَض؟

نفدمعنينأخرلا،الياسالفوانينطبفا،المغولىلأنذلك،الأصدفاء

دوياالأمربهذايخثصونالرجاليكنولم.)4(يطلبهلآخرحصان

يسثعملنوكن،Lلقاكالرجالالخيليركبنكنالدساءإنبل.الدساء

طويلةهمدةالحصانظهرعلىالبفاءعلىويتدرون،والسهامالأقواس

علىمعثمذا.7صه01معلا،إسكددريةأدابكليةمعلة،الثرك:زغلولسعدد.(1)

ا!قلرر.ععالب:عرشما.!لننص

معلة،اللرك:زغلولسعداللكثورلأسثانناالرالعا!فالراثعذلكعنللأسزادة)2(

.75-74ص01معلد،اسكددريةأد!بكلبة

)3(

)4(

47,-4600.,Carpini, History

.021-11صه،37مجلد،)سكددريةآدابمجلة،الباسا:الغامدىسعد.دأبضأ

.64.74.Carpini,History , pp
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.)1(الفتالإلىالرجالمعويذهبن

مثلفادرةكانتالمغولبةالمحرأةأنالمحدثينالباحثبنأحدويذكر

كنولكنهن،الجلِادصهواتعلىوالبفاءالخيلركوبعلى،الرجال

رياطخصرهنحولويرلطن،الرأسعلىطربرشأو!لدمموةيلبسن

أثداءالأذىمنلوفايتهن،معينبحزامأثدانهنبشديقمنكما،ولرى

.)2(سرعنهبأفصىالجوادانطلاق

أثداءللجيويثبيكرديفبانخراطهاأيضَاألمحغوللِةالمرأةلغيزتوهْد

وترييةالمدزلشدوونبإدارةتهتما!رأةتكنفلم،العسكريةألحملات

بفمدوونوتهتم،حملاتهفيالعيبثبىترافقكانتبل،فحسبالأطفال

فىئحنظالنساءكانتالمعاركأثياءوفى،وحاجائيمالمحارلينالرثال

الخطرووقتالطوارئحالةفىولكن،السمكراتفىخاصةعرلات

الج!لِشكنةأحيانأويرجحنبل،)3(القتالفىباثمثركنكنالشد!د

المدنواستاطحصارفىحيويأدورلمليبنكما.المعاركفىالمغرلى

الياسافىجدكبزخانأفردوقد.)4(المغولىالجيشقبلمنالمحاصرة

تضمتعندما،رجالهنمعللفتاليخرجنلااللائىالمغرلللدساءدورلم

اتزجالعلىبمابالقيامللقثالالخارجينالجلدللساءالزامأالياسابلودأحد

()1.Howorth,History of the Mongols, London1876-,1888 vol IV, pp

،كهـ2.6

الطبيعثةبيلثهمالمغول:الغامدىللدكثرر!معدالطثهةالدراممةراحع)2(

،ام099هـ/0141الرياض،الأولىالطبعة"والليلبةالإثثماعيةوحيانهم

.114-11ص3

.2م!ول،الأسلامىالعالم:شبولر)3(

.71صااج،جهانكشاى:الجريلى(4)
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نأالجويدىويذكز.)1(العَلالبكِلا!جمرفصمبداناثياومهاعاعباءمن

،القتالفىيشاركنولاانحيشبمؤخرةيلحقنكناللانىالمغولياتاتتتنتا

تثوانأندونللجيشوالامداداتالمؤونوتجهلِزالطعامباعداديكلفنكن

.)2(دلبفيمدهنأيأ

الأمورهذهتؤكدالتىالأمثلةمنالعديدالمغولهصادراحتوتولْد

الرجالمعجبإلىحهثباكمحاربةالمغوليةالمرأةشجاعةمدىونظهر

قايدرابلةجغانقوتولونثدعىكانتامرأةدورإلىيشيرالعغولفمؤرخ

تسلككانتأنهايالَال،أبدائهجميععلىيؤثرهاكان&أوكتاىحفيد

ضمنالمغرلىالجيشصفرففىمراتعدةحارلتإذ،الرجالسلوك

الشجاعةمنكئيرةضروئاوأظهرت،)3(،اللظاميهَغير"العَوات

فثرةفىالايزوجهالمأنهحدإلىوالدهااعجابأثارتلدرجةوالبراعة

الكثيرين،اعجابالفثالفىببعمالثهاأئارتكما،حياثهامنمتأخرة

أظهرت،قايدووالدهاماتعددماأنهلدرحةالكبرينحسدأيكئاوأثارت

فىولراعةخبرةمنلهالماالمممةوتدبيرالجيشفيادةفىشديدةرغبة

الأمراهمنالحاسدينوحسدضيقآثارذلكأنإلأ،والثتالالحربفن

فىتزاحمهمكانتأنهاشعروالأنهمذلكعلىاعثرضواالذين،والتادة

.)4(قايدوممد4جيوشفيادةفىالصدارةمكان

(I)المغول:العربلى.دنكرهاكماالياسا!لوداحد&Ire o.

.66صجا،حهانكاثماى:الجويلى(2)

يقصدماذاالدينرشيدنصيوضحولم.2صه،الثواريخحهامع:الدينرشيد)3(

الدائمة.غيرالمغولىالجياث!فرقضمنكانتانهاونرثح.اللظاميةغيربالقوات

بذكر)نفردالذىالوحيدالمؤرخوهو.26-2صه،الثواريخجامع:الدينرشيد(4)

النربلة.الدبةهذه
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فىالمغوليةالمرأةوقوةجراءةمدىإلىتشيرأخرىأمثلهَولديدا

منرجالعشرهَمغوليهَامرأةقتلت،المعاركإحدىفىأنهفيقالالقتال

الجددارتكبهاالتىالمذابحفىأيضَاالمغوليةالمرأةوشاركت.اللر)1(

التترمنامرأةأنإلىالرواياتإحدىفتائمير.المفتوحهَالمدنفىالمغول

وهم،أهلهامنجماعةوقثلتدار(دخلتالصغرىآسيامدنإحدىفى

.)2(امرأةهىفإذاالسلاحوضعتفلما،رجلايظنونها

توقاوودنبنبُراقزرجةنوكاخاذدنباسمالمعروفةالمرأةوئ!

بمباركشاةأطاحأنبعدجغثاىألوسعلىخانأكانوالذى،جغثاىحفيد

هولاكو،بنآبافاخانمعالحروبمنسلسلةفىدخلوفد،الألوم!من

بالفالجاصابنهعننمخضت،كبيرةبهزيمةأصيبالمعاركإحدىوفى

وخرجبل،والصديقالقريبحولهمنوأنفض،دارهفىذلكفأفعده

فاستشاطت،جغثاىبنبورىبناغولأحمدوشممىاقاربهأحدعليه

بلفسهاتخرجسوفأنهاوأعلتحماستهاواشئعلت،غضبأنوكاخالَون

لتعودالعداءبراقزوجهايداصبالذىأغولأحمدلتأسرالمجيشرأ!على

براقزوجهامعهاوحملتكبيرجبشرأ!علىخرجتولالفعل،اليهبه

.)3(أرادتمالهاوكانمحفةعلىمحمولاَ

فىالمغولبةالميرأةبهفاملتالذىالفعالالدورعننادرةروابهَولديدا

إلىيدفسمالذىلرسثانالليمالىواللرنصبة.3اصاج،شرفدامة:البدلثس(1)

مناهلهرمعظمالعرافيةالعزيرةملطتةويعفىالصيرواللر،الكهيراللر:فمممين

.35--25،34-24صاج،ثمرضامة:البدليممىراثع.اكراد

هـه1358-1348القاهرة،الدمشقيةالمطبعةنشر،ألثاريخفىالكامل:الأثيرللن)2(

I.92ص،المغول:الصيادفؤاد.دأبضأ3371ص9ج

.48ص،2مجلد2ج،اللواريخجامع:الدلِنرثميد)3(
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داخلارتكبتالتىالمروعهَالمذابحفىواشتراكها،المدنواسالَاطحصار

كوركان!تغانجارزوجيماجدكيزخانابلةهىفها.سعَوطهابعدالمدنتلك

ثمدأحلاثهدفعوالذى،ئلتتياييررمدلئهْبياسفاطحصمارعننالق!ممتوَل

للمدبدهَآلمحاصرينالجندطلائعرأ!علىكانت،المدبنةلحصت!نلك

فىبلفسهاشاركتثم،واسفاطهاحصارهافىمؤثر(دورلملعبتحبث

لمبحيث،نلسابودبداخلالمغرلالجددارنَكبهاالتىألمروعةالمذبحةللك

لللصطبقأوذلك،بممينهاود!بحنهإلاالمديدةداخلطمخلوقأىعلىثبق

.)1(دورهاعنالجويدىذكرهالذىوالوحلدالنريد

العلمىالاسهامأوالمغوليلاللمرأةلحضارىالدورا2-

4(ليكى)دووسرقويتىالمغوليلاللمرأةوالعمرانىوالثقاثى

العلمىواسهامهاا!غوليةللمراهَالحضارىالدوراعدوانيبدوقد

الاستنرابأوالدهشهَيليرمما،ألمغولىالعصرفىوالعمرانىوالثتافى

ألمغوليةالمرأةوتاريخعامةبصفةالمغوللتاريخالقارئأوالباحثلدى

نكونأنالمغوللهؤلاءبنأنىكبفالفارئبثساءلوفد.خاصةبصنة

!لإلمبإضرةالحضِاراتفىحضارىاسهاملهميكونأنأوحضارةلهم

الباحثأوالقارئلدىدائفاتثلِرالمغولكلمةوأنخاصة،ولحثذأك

رهيبةصورة-أولوحةوترسم،2والدماءانزعبطوفظأهربالخوفالاحسا!

خلالوحثىغزوالهمفىصماحبهمالذىإلدماءوسِنينهارواللثخريب

المصادرلداصورتهالذىالدحوعلىلهاالثأريخبصددنحنالثىالفثرة

على،)2(الصبدبةالمصادروكذلكألمنولمصادروبعضبىالاَسلامبة

.17صاجا،جهانكاثماى:العوللى(1)

لداسابقيحثفىبالثفصيلالأمورهن!نداولداوقد.901ص،تركصثان:برنولد)2(

.67-،مصرفىالمغوليةالطواثف:نوارد.صلاح
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لهمالحضارةتعرفلم،بدائيهَمثبرلرةهمجيةشعوبمجردأنهمأساس

!بفأ.

أسان!دعلىتعتمدولاوضيفهْمحدودةنظرةتعتبرالدظرةوهذه

المسنشزقدنهمنلالةوجدتفقد،صحيحهْاوفريةهدطثيةناريخيهْ

الكبيرالروسىالمستشرقرأسهموعلىالمحلئينالعربواتتؤرخلِن

V.4برتولدفلاديميروفتمق .V Bartol،لمدطقةالمغوليةالغزواتأنيرون

الحدهذاإلىسيثةتكنلمالاسلامىالأدنىوالشرق،الأقصىالاثمرق

بلغتالعكسعلىبل،والغربيةالماثمرقيةالمصادرلداتصورهالذى

،)1(والتفدمالرفىهنبعيدأشأولمعهدهمفىالمداطقهذهفىالحضارة

علىبزغت،خوحانهمخلفتهاالئىالفثلىوأشلاءوالدماءالدارخلالوأنه

.)2(عهدهمفىهشرفةأنوارالعالم

منلديداماعلىواستلادلم،الفولنممتطبعالحقاثقهذههنوانطلافأ

اليييرليأنوشهودالمعاصر!هدهموكانألمغرلمورخىنصوص

بحضارا!لثملركالئاوفييدلحملاطيئبكْبْروالأنهبم،ولعضمروائهلْبِواهد

بلىحيثقراتورممديلةتعمبرفىناأنأوكثاىثهردحولالمشللمورخروايةلليلا1()

:الد!رثميد.والارنفاعالعلوغايةفىحوصقأوسطهفىوثميد،البليانعالىقصر،يها

.06-95ص،ألثواريخحامع

فوادالدكثورالأسثاذالجليلالعامالراىهذا!ويد.901ص،تركصثان:نولد4(2)

اومخثلنبنيكونوالمالمغولانلأحول4هايدويذكر.2ص،الثاريخفىالمغولالصياد:

)نهم1يرتولد1&,&الذىالراىلاثباتلكىواحدهحقيقةفثمة،الدرحةهذهالىهمج

سكانهامنوالحرفيينالصداعصلامةعامةاصنةيراعونكانوامدبلةعلىإسثولواكلما

إلىالمهرةوألحرفبينالصداعهولاء!يدفلون،الصداعبةالمصثوطداتمنالعديدويدائمدوا

الأدنىالشرقفىالتجارةتاريخ:هايدراثع.الشاسعةإمبراطوريثهممنمخثلنةأماكن

الهيدة.ط،فودهعزالديند.مراجعة،رضاأحمدترجمة،الوسطىالعصورفى

.603ص2ج،ام199القاهرة،ل!ابالعامة
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تأثرواحيث،الاسلاميةوالحضارةالصيديةالحضمارةمللرالْيةعريفهْ

دبانثهبنركمدهمالكثبرولدأبل،بهاونائمرلراالحضناراتهذهبكل

ظلمنحنىأو،وإلمسبحيةالإسبلاع!يعثلق(والبوذية)الشامانيةالقدبمة

المداطقفىوالمسيحيهَالاسلامومبادئبأفكارتأثر!دالقديمةديانثهعلى

مظاهرمنالكثيريدتلونولدأوابل،الشاسعةامبراطوريتهماحثوتهاالتى

الحرفوأرلابفي،الصداعممثلاَفراقورمعاصمثهمإلىالحضارةتلك

لانشاءومدغولياتركسثانإلىيرسلونهملكى،أسفثوحةألفَدأطقفى

للأممالمغولمعافمرةلطولنظرلمأنهأيضأيلاحظكما.)1(هلاكمبانيهم

خفتففد،المغلولةالأممفىبالمثحضريناخثلاطهموصرةالمتمدالدة

وهذ..الدماءلسنكوتعطشهموخفمونتهمالمغولصلابةماحدإلى

اوكثاىباسنثداءلأولألمغولحكامفىيوضوحنلاحظكانتالصفات

.ملكوفاآنوكن!لك

خاصةوسطهافىعاشواالتىبالحضاراتبالثأثرالمغوليكتفولم

الحضاراتتلكفىأيضمَايدأوا-!سيمونبل،الامملاميةالحضارة

هذهنطبقوسوف.هذافىكبيرلمدور،الاسلامىللدينوكان،المعاصرة

دراممثلانىنعثبرهالذى،ابكبإيىالمغ!ليفِاآنالتأحبعصرعلىالأمور

الاسلامية،بالحضارةوالمتأثرالمثحضرالمغرللامبراطورنموذج،تلك

تصدمةفىعليهالأولالنضلصاحبةوالدنهمنوقوىكبيربتأثيروذلك

الاسلامخاصةالأديانجميعمعالكبيرالديدىنسامحهوفى،السلطة

كبير(حضاريأاسهامَايمثلذلكوكان،لهماالشديدواحترامهوالمسيحية

نكنفلمالثى،ببكى()سيورلْولَنبثىببكىسرفويثىوالدنهفبلمن

ادارته-وطريقة!ي!لألمختلفةتج!ا!وسملوكهفكرصكلىبالتأثير

.262-26اص،التاريخفىالمغول:الصيادفؤاد.د(1)
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الحضارةفىوعمرانئاوثمَافئافكرياأيضَاهىأسهمتأنهابل،للدولة

تعملوكانتبل،العقيدةمسيحيهْكانتأنهامنالرغمعلي،الاسلامية

مؤرخوأكدهالذىألدحوصكلىبشدةالاسلاماحثرمتأنهاالا،نشرهاعلى

.مدكرقاآنولابدهالهاالثأريخينساه-لنالذىالأمروهو،)1(المغول

تربيثهااسثفاجمنمدهاكبيرولتأثير،الفاضلةوالدتهوبفضل

-05!-حمس!-!يمصسد!كحبم"-شصص

عكغيفا--لأثر(ب!إلإ-افكافز8كَزآلد!."عهمملخئألكنلمانهومع،لهالفويمه

إلىجلبَابحريهَولَعيشتثعاملأناستطاعتالأديانحهميعانحفى

اعتنق!بيكئشرقويثىأنمنالرغمفعلى.)2(خكمهأئطءحهب

علىعملتأنهالدرجة،باللواجذعليهاوعضتبهاولغسكت2لمسيحبة

الديانةتحترمكانتأنهاالا،ألمغوليةالامبراطوريةأنحاءكافةفىنشرها

شعائراظهارفىجديأتسعىوكانتبل،فمديدلماحثرامَاالاسلاهية

الاسلامعلىالقويةحمايثهاوفرضت،ملاسبةكلفىالاسلاميةالشريعة

المسلمبنأئصةعلىوالعطاباالصدفاتنغدقوكانت،والمسلمبن)3(

.)4(وعلمائهمومشايخهم

للعنيدةالشدبدوالدنهواحترامبحبكثير،هدكرفاآننأثروفد

كبلِرينواحثرائائسامحَاأيضَاهوأظهرولهذا،والمسلمينالاسلامية

معاملةاللصارىعاملوأنه،شامانلِأكانأنهمنالرغموعلى.للاسلام

.021صجا،حهانكشاى:العويلى95مول،الثواريخثامع:اللينرشيد(1)

بثنوقأعثرفتدملكوفاأنانيوذىكاتبويزعم.42ص،لاسلامىالعالم:ثميولر)2(

الهوذيةفكذلك.ا!منألخمعمةالأصابعفخرجكمالأنهالأدلأانكافةعلىالمونية

.لا،خضل!68نركسطن:برتولد.الأصايعبملابةيلأخرىْالعتائدوثمعِا!هى

.91صول،الثواريخجامع:الدينرثميد)3(

.021صجا،ثهانكثماى:الجويدى15!د89،الثوايخجامع:اللينرثميد(4)

14--لأ
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وأسددبل،ا!خرىالدياناتأنباجمنغيرهمبمالهابظفرلمخاصة

)بلغاى(وزرائهكببروكان،نصرانىرجلإلىبلثوأكبرولدهثعليم

بالاحثرامجدلِرةالأديانثميعأنيرىكانانهيلا،)1(أيصئانصرانبا

وارضاءبيكىيمرفويثىوالدنهمنولثأثير،اطلانَابمممحولم،والثقدير

لمصادروطبفَاكذلك،العتيدةيسببالداسمنبىاحدباضطهاد،لها

الأخ!الدياناتأتباعاثبارفىقويةرغبة+ىلدَيةبكنلمسىالمغول

ف!نهالد!رثميدبتولاخننامافإذا.الياساقرانينأوبفواعدالالثزامعلى

وفقاالماشبةذبحت،العرفاملكراعثلاهثملاسلهةأفيمتالثىالمألبةفى

بركةراسهموعلى،المسلمينخميوفهأثلمنالاصلاهبةالفمريعةلتواعد

الىنهدفمزامرةيثدبيرعلموعددما.)2(الفلعاقهغولخاندركاى()

ثمعيمحثمةقام،)13العمعةصلاةأثلاءيبلادهالمحسلمينثنيعقتل

امبراتاحدىغايمشاوغولرأسهموعلى،واعدامهمفيهاالمثهملن

لاظهاروذلك،)4(التاأنىالعرشعلىالسابتةوالوصبة،ألحاكمةالأسرة

لوالدثه.وارضاءوالمسلمينلاإسلاماحترامه

انهللمسلمينمدكوفاآناحثرامشدةمنيلغأنهالعوزحانىويذكر

.()ْخانبركةمنألحاحنحتيالاثمهادئيننطقالعريقاعثلىعددما

العلماهومدهمالمسلمبنعلىوكرههاحمايثهااسباغفىوالدثهفعلتوكما

،والاحثرامالاكراممنبمزيد-المسلمينخصأيضَاهوفإنه،والفقهاء

(1)x86صه،لركسثان:تولد.

.402ص،أل!واريخحامع:الدونرثميد)2(

(r)2ص3&الثواريخحامع:الد!رئمد.I

.213-212ص،الثواريخثامع:الد!رثميد)4(

.114-014،ليم!-نعماو.ط،ناصرىطبقات:العوزثانى)5(

،1.-y

http://www.al-maktabeh.com



والمذاهب،الطوائفجميععلىوميزهم،المغولمؤرخقرلحدعلى

وففعددمالهذاومصدافَا.)1(والصدفاتبالصلاتأيضئالهموأمر

علِدفىالمسلملِنفىيخطبالخجددىمحمودالدينجلالالقاضى

بهيقوموما،مدكوالقاآنعلىأثدىفإنه،ام252هـ/065ممدةالفطر

دعائم،العباسىالخليفةألقابفذكر،وألمسلمينالاسلامتجاهأعمالمن

سبيلعلىالعيديةااليهمأرسلبذلكمدكوعلموعددها،)2(لمدكوفاآن

والفضهَالذهبمنالدفدبأكيا!محملةعرباتوأعطاهمالثشريف

.)3(،التيمةوالملابس

باطلاقنافد!يارليغَاهدكوالتاآنأصدرولمشورنهاوالدقهمنولتأثير

الثتئالممألكساثرفىمسلمينوملهموالغنمنجونينالقغتفقيبنثميعسراح

باعفا?جميعأمرأأصدرأنهكما،)4(المغوليةالامبراطوريةمدهاتثكون

الملقاةالأخرىوالثكاليفالضراثبمن،الأديانمخثلفمنالدء!رجال

والأئمةالكباروالمشايخالكرامالساداتطائفةهؤلاءومن،سكاثقهمعلى

منوالأحباروالرهبانالفسسكباروكذلك،المسلمينمنوالأخيار

إلىبلاضافة،)حالبوذيينمنالمشهورينواللامات،الدصمارى

.)6(والعملالكسبعلىالثادرينوغيروالعاجزين،السنفىالطاعدين

.217صiالثواريخحامع:الد!رشثد(1)

.ص217،الثواريخحامع:الدينرثميد)2(

(r)2صول،الثواريخثامع:اللينرشيد.I

I.2!ول.اللواريخثامع:اللقرفمثد41(

N.2صول،الثواريخثلمع:الد!رشيد4()

،الدولمخثصرتاريخ:العبرىالن،rev-216ص،الثواريخجامع:الدينرشيد5()

.217ص

.217ص،الثواريخجامع:الدينرشيد)6(
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،اليهودحاخاماتكانالفرارهذامنالوحيدالاسثثداءأنميرخواندويرى

منأنهعلى.)1(الطائفةهذهأفرادبينالشديدالسخطآثارالذىالأمر

لهايوجدلاوأنهخاصهَميرخواندقبلمنالروايةهذهتصديقالصعب

وجامع،الجهانكاثماىأمثالالمعاصرةالمغولمصادربثلِةفىصدى

أووتثعارض،قويةأسانيدأوأدلةعلىنسثلدلاأنهاكما.الثواريخ

سرفوينىأمهبثأثيرمدكوفاآنعليهاسارالتىالعامةالسباسةمعتتلاقض

فبلمنالروايةهذهأنهكما،الأديانجميعونالَديراحثرامفى،بيكى

بثسجيلهاأسرعالدينرشيدكانفلربما،صحيحةكانتلو،ميرخواند

أنهمدكوفاآنعلىالاس!منأثبرضمنكانأنهويلاحظ.اورافهبين

والاهثمام،المغوليةالامهراطوريةفىالعدلفواعدلغهبدعلىحرص

امبراطوريثههتضمهاكانتالثىولأجدا!العداصروشكاوىمفماكلبكل

وفخرالملكعمادلأميررأسهمعلىالكابمنالعديدلذلكوعين

.)2(الدبن

المغولىالمعثمععلىالمغوليةللمرأةالحضارىالتأثيبرظهروهكذا

مدكرابلهاَهنبيكىممرقويثىجعلتفثد.والديدىالفكرىواممهامها

وديديأ،فكريأالمثحضرالامبراطوربصمورةيظهرالفما6ن!عبهمحممغو

وهذا،وديديَافكرياالمسثليرالمغولىللحاكمومثالاَنموذجَامدهوجعلت

المجثمعفىالمغوليةللمرأهَحضارىاسهامأوانجازأكبررأبدافىيعثبر

خاصهَ.بصنةبيكىسرفويثىومع،عامةبصنةالمغولى

)سرتريثىالمرأةلذكوبهذهالذاْاْالانجاْأنعلى

ناريخفىمرةلأولواحدآنفىوساريأعلميأاسهامَاويعثبربيكى(

.687ص،نركسثان:تولد4jذكرهكماميرخواندنص(1)

91.2ص،الثواريخجامع:الدينرشيد)2(
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عن!-،خاصهَبصفةالمغوليةالمرأةوتاريخ،عامةنجصفةالمغول

لنولىأنعليبخارىنىمدرسةلانامهَالفِضهَيينبأبفررلايمنىِ)1(

،الض!اعبشراءوأمر!،البايخرزىالدلنسلفالاسلامشبخأمرها

وطلِإبالمدرلبيريطلهاواختير،عليهاللانفاقالمدرشيماهذهعلىووففها

علىشيدتالنىالأبليةعلىعطر(!ثداالجويدىاثدىو)-ْ(2

بالذكروخص،بخارىفى،بيكمسعودالأويغوربلادحاكمعهد

بيكى)3(سورقنلِثىالمدةنففةعلىبليتالثىالخانلِةالمدرسة

صكلىبللل!التىالمدربمه،المجسعودلِهإلىبالاضافه،بعكى()سرفويثى

نزيداناالجويدىفولحدعلىالمدرشانوكانت.ببكمسعودنفنة

منالعلميدهلونطالبألفمدهماكلوثضم،5)4(يخارىميدان

العويدىويشلِد،با!درسةالمسلمبنالعلماءأيدىعلىأ!درسثبن

المدنوسطبخارىمديدةمكانةمنرفعاأنهماذكرعددمابالمدرسثين

.)5(لأخرىلاسلاملِة

وفىبخارىمدينةعمرانفىبيكىسرفوينىأسهمتوهكذا

--ؤأشهِافلاغثمي!لغثلكانتلتىالمدرسةبهذهالعلميةحضارتهأ

بيكىتكْتفولمالأشلاميَهَاتحضأرةفىالغغؤنيةفب!لمإأمنوفكريا

تاريخفىوردوقد.الفضةأوالذهبمنكبسإويدرأوصرةيمعدىيالق)1(

وفيمة.النضةأوالذهبمنمثتالخممممانةعنعبارةالهالشأنللجويلىثهانكثماى

تعليقراثع.ديلار75تبلغالمنولعللهايممبطركانالصالملاطقفىالنضىالهالق

.3حاشية73ص،الثوارلهخثامع:اللقرئ!يدكثابنسنالصيادنوادد.

.91ص!ول،الثواريخجامع:الدقرثيد)2(

.021صا،جثهانكشاى:ألهويلى)3(

.21.صجا،حهانكشاى:الجويلى(4)

.021صحا،جهـانكثماى:الجريلى5()
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توالىكانتجيكىسرقويىَأناليكعولمؤرخلَذكرروايهَبل،بذلك

المساكينعلىالأموالوتنفق،والثواحىالأطرافإلىالصدقاتارسال

الاسلاملِةالعالَلِدةإلىالكثيرالخيرتقدموظك،المسلملِنمنوالفقراء

استطاعتولذلك.)1(ام251هـ/941عاموفاتهاحثىوالمسلملِن

الحضارىالاسهامعلىقادرةالمغوليةالمرأةأنتلبتأنبيكىسرقويتى

المغولبةللامبراطوريهَخاضعةكانتالتىالشحوبحضاراتفى

.وقنذاك

الإجتماعى،المجالفىالمغوليلادورافرأة-4

العائليهالهلاةنظم!موادعلىالجدكلزخانبةآلياسااحلو

هذهظلفىالمرأةاصبحتبحيث،ألمَغولىالغجنقغفىالاجتقآسكية

فىعظبمواحنرام،واسعواسنفلال،كببرةبحريةنئمنعالفانونبةالمواد

ابنالمغرلىالرحالةأيضأأكدهالذىالدحوعلىوذلك،المغولىالمجتمع

يحتفظونالاسلامفىدخولهمبعدحبمالمغولظلولْد.)2(بطوطهَ

ذققذ-قىكاممصبطوظةابقالرحالهوشاهد،الممثازبمركزهاللمرأة

عصرفىخاصمة،الذهبيهَ(القبيلة)مغولالقبجاقبلادوفىالصغرى

واندهاشهتعجبهبطوطةابنلِظهرحيث،أوزلكمحمدالمغولىالسلطان

المغرليا!الدساءأننجبئول،المحتييإلاالمِبر!بيصكلبهكان!مما

يحثحبن،لاوالرؤو!الوجوهسافرات)القبجافيات(التبشآفيات

هـاههنفيظده،زو!صامعتسير-اليوأهَو!د،الرجالطمجالد!ويحضري!

بطوطهابنذكرهماعلىالدوادارىألبكابنويؤكد،)3(خدأمهاآحدأنه

.91مول،الثواريخثامع:ألدينرشيد1()

(Y)ص343.،رحلثه:بطوطةإبن

.344ص،رحلثه:بطوطةابن3()
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فيه،الحلِاةنواحىجميعوفىالمجئمعفىالمغولياتشأنعظممن

بخلافنساثهمإلىراجعهَأمورهماللَتارأوالمغولهؤلاءبأنذكرعندما

.)1(المسلملِن

ماأملاجمه!فىال!صرتحريهَالمغوليهللمرأةكانأنهوالمعروف

منالمرأهَبأنلعضىالتماللدكانذلكجانبدهالى.زوجهامنلرثه

.)2(حسبأملهآأك!رجلمنالوناجلهايجوزلاالمثتريفةانطبثآت

الذهبيهَالفبيلةمغوللمحمدةزيارتهأثلاءبطرطةابنالرحالهَويحلثلا

إلىبدتسمنأننسهنالدساءوأن،هداكالمجثمعطبئيةعن)الثباثمالَى(

عنالطبتاتهاتيكمنواحدةكلهتتميزالمحثمعفىطبفاتثلاث

لالقلذ!حيثِالمحماأشولىان!تن0)3(الأض

أحدأولهابيتبمثابةالعربةترك!ح!تآوهذه)أوخاتون!مد4كل

أولونتسمىالقواعدمنامرأةيمبدهاوعنفثجلس،(العذيدةبيوتاتها

ىأخاترنكجكتسمىأخرىاصأةشمالهاعن،الميةويخلرةأىخانردط

،البلاتلهنيعَالالصغارالجوارىمنستبدبهاوللِن،المد4حاجبة

.)4(إللِهماتستلدمدهناثلثانورائهاومن،والجمالالحسنفائفات

أيضَاالطبقةهذهونساء.الأمراءنساءالطبقة!خالمحانسِةنسااما

ابنأكدكما،الاجتماعيةالمكانةوعلوالأهميهْمنكبيرجانبعلى

سيرهَفىالفاخرالدرياسمالمعروف9ج،الغرروثامعالدرركلز:الدوال!رىاطكاين(1)

،)937926القاهرة،رويمرتحقيق،الداصرالم! 1 69- /-A.

.76ص01مجلد،إسكددريةآدابكليةمجلة،الثرك:زغلولسعدد.)2(

.343ص،رحلته:بطوطةابن)3(

.346ص،رحلته:بطوطةإبن)4(
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أوصثيقئمابيتللَزوربيتمامنئخرجمنهنانواحدةكانتفقدةبطوطهَ

أوتطولرحلةبعدعريتهامتىتنزلأو،للتنزةأوشثوونهابعضلغضاء

جرارأربعأيديهاوسِن،الطيبالأز!قبالملفمجللهَكلهاوهى،تقصر

المغوليةالمرأهَلقشىالحالةهذهوفى،الجمالبديعات،الحسنفالَدات

مكانثهاحسبيقلأويزداد،)1(عظيمجلالوفى،ملَبخثرةوهى

زرجها.ومكانة

،الأسواقوأصحابوالاعكةالتجارفساءفهن،افااض!ص!لطقةاملأندساء

منالمرأةأنويحدئنَا.غلِرهنألضهكما-نثتاقدبطوطةابنشاهدهنوفد

تجرها،والخيل،الخاصهَعرياتهامنعرلهَفىتكونالطبفةهذهنساء

في-"هع-جعلنَْوقداتجوارىمنالأربعأوالثلاثبديهاولبى

صكقتىإحداهنوتاتى،وترحالهاحلهاوفىتجوالهااونزولهاوفتبهاص

بالسلعالناصامنفتبيعهواللبنبالغثمعبيدهاوهعهاالثردلمبهذا

فىوتشترىنبيعكىالنفسهاتخرجالمغوليةالقزأةوكانت.(!العطرية

فىالرئيسىمصدرناوهو،بطوطةابنأكدهالذىالنحوعلىالألممواق

.)3(الاجتماعىالمغوليةالموأةبدشاطالخاصهْآلّجزئيَاتفذإهْ

وما،الجلدبةالثيابصنعأيضئاالمغوليةالمرأةوظائفمنوكان

منوكان.بهاخاصَاألضَاكانوالآحزمةكآلآحَذلهَالجلدمنلصتتع

وظائفهنهذهوكانت،الأبقاروضرببحلبيقمنمنأيضثاالدساء

،الأفرا!وضرببحلبلِفومونالذينهمالرجاللأن،الرثيسبةالنساء

.ص343،رحلثه:يطوطةللن1()

لباسعنالحديثعنثانيةالأمرلهذاممدعرض.343ص"رحلثه:بطوطةإبن)2(

ألمولبة.المراةوحلى

.،ص343:رحلثهبطوطةإبن)3(
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الرحالةيذكركماالرئيسدةالرجالوظائفمنكانتالعمليهَوهذه

منبيتسلِدةكانتالمغوليةالمرأةأنويبدو.)1(رولركوليمالأوربى

إلىأسرتهوشدونشدونهيتركالمغولىالجددىفكان،الأولىالدرجة

حالةفىأنهالياسافوانينأحدنصتوفد.)2(ومهارنهننسائهحدكة

الأعمالبلنسبالقيامملزماتنسائهمفإنالننالميادينفىالجددغياب

.)3(السلموقتالرجالبهايفومكاقالتى

والاجتماعلةءرالدينيةألمداسبات.العديدأةْوفدشاركت

-نح!-فئوثودهأثلاءأنهللأيروىبطوطةفابن.الهغولىالمعثمع

،)"(العيدصباحفىفإنه،الفبائماقمغولخانأوزلكمحمدالعملطان

زوجانهومعهكججكأيتألمحدةابلنهيرافتهوكاناوزلكالسلطانركب

الثىوألخيل،المذهبالحريربأئوابمكسرةعرلاتفىالألمح!الخدلَينا

الرليمةأيضَاحضرنوأنهن،)5(أيضَاالمذهببالحريرمجللهَتجرها

كما.)6(والغداءوالشرآبالطعامنجىوشاركن،العبديمداسبةأطمتالثى

تفعلكانتمثلمازوجهامعللصيدنخرجالمفوّليةألمرأةكانت

.أوكتاى)7(القاآَنزوجهامعللصيددائئأنخرجكانتعددماموكاخاتون

)1(69.-595.ey,للا+pp5Rubruck, the J

(Y)412ص،9491القاهرة،والمؤلالخوازميةاللولة:حمدىاحمدحافظ.

.)rرفميدد63ص،المغول:أل!يالىد.فىذكرتكماالياساتنالنترهذ.ريعع)3(

الأضحى.عيدأمالنطرهوعيداىيطوطةللنيحددلم)4(

.352ص،رحلثه:طوطة!لن)5(

.353ص،رحلثه:بطوطةاين)6(

.691صأج،جهانكشاى:الحويدى75ص!كه.الثواريخجامع:الدينرشبد)7(

رشيد.سدةكلمنانثاإثةالشثاءاف!هرفىبالصثيشتغتكانعادةإقاآناأنويلاحظ

.82،202ص،اننرادبخم!حب:الدبئئ
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وكاق.وابمويمييقىالغناءفنبممارسةألِضَاالمغوليةللمرأةسمحكما

نأويبدو.)1(الجوينىيذكركمابهمخاصوغناءموسلِقىللمغول

الهداياضمنمنفكان،والغناءالموسيقىفنفىبرعنالمغوللِات

محمدالناصرالمملوكىالسلطانإلىفار!إلِلخانسعبدأبىمنالمرسلة

نصوهداك.)2(معدس!!هصلتينم1331هـ/732!كامقلاللناابن

الذهبيهَ(القبلِلة)بمناتالاًوزبلادفىرحلتهأثداءبطوطةابنأورده

أوزلكالسلطانمحلهإلىالفرممنانثفالهأثداءولالثحديدأورياوشرق

المديدة،أميرعلىضيفَاونزل،)3(آراقنسنىبمديدةنزلعندما

.)4(القبجاقىالمغولىوالطربالغداءمنألوائاوفماهدسمعوهداك

أننرجح،قبلمنالدوادارىأيبكابنونص،اللصهذاعلىواستلادلم

منالمغوللِاتالجوارىأيدىعلىانثمكلقدالمغولىوالموسيفىالغداءفن

أيضَاذلكونأكد.)5(المملوكىالعصرفىمصرإلىالأوزبكبلاد

حيث،جدكيزخانعفدفىبخارىهديدةعلىالمغولاستولىعددما

نساءعلمهنحيثالمديدةمغدياتلاحضماروأمروا،المديدةأقتحموا

1(

2(

(r

4(

5(

1صجا،ثهانكشاى:الحويلى 1 V.

حولبهاقملاالثىاللراسةراثعأيضئا360اص،الفاخراللر:أدوادال!أيبك)!

:نوارصلاحد..المملوكىالعصرفىالمصرىالمعثمععلىالمفول!ةالثأئيرات

ألمحفوليةيالثأثيراتالخاص)العزء131-1اصول&ونأئثرهاالمفولعةالطوائف

مصع.نىلاحثماعيةالحياةعلىالأحثماعية

علىونقع.أزوفالآنالمديدةهذهوتسمى،.ص.34،رحلثه:كطرطةللن

دار.ط،ورحلاتهبطوطةالن:مؤنسحسيند..أزوفلبحرالشرفىالطرف

.13ص!ول،ام089بمصرالمعارف

.34اص،رحلثه:بطرطةإبن

.261ص6المفوليةالطواثف:نوارصلاحد.
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.)1(المغوللِةوالموسدقىالغداءأصولالمغول

المغوليةالمرأهَبهالقثعتالتىالاجتماعيةوالمكانهَالحريهْقدروعلى

ولمالمرأةتجامللمنفسهاالياساقوانينانيلاحظأنه،"إلاالمجتمَعفى

لزوجفاالسمفدستأجرمتإذاعليهاالعتولةح!إنجبها:!توقيعترعى

لَسحرأنأوبالسحرالاشثغالعليهاحرمتكما،إليبرتسكقبيلبهافثكون

الغالبفىلثمدثلَهنوكان،أ)2لمامأبالرجالاسوهالئللعدولتهافثكون

ساحرحقفىهذاالياساحكمالمغولنفذوقد.التاةفىب!غرافهن

ذلكلداووصفمدكوالقاآنبلاطفىرولروك!رليمأثداءوساحرة

منكيوكالفاأنعهدفىأيضَاالمغولبثورعلمكما.)3(ثيلأوصنأ

وكاتمةكيوكأمبتوركيداخاتونالخاصةالحاجبةخاترنفاطمةاعدام

---.--/--!-----جَ.-.-----!-.--صحسس!-صحس-4

شقلِق-كؤثِأ!يئعكلىقضمتوائهاالسحربممارسهَاتهمتعددما،اسرارها

فىبهاوقذفواجوالفىوضعوهاوحيث،السحرطريقعنقاآنكيوك

.)4(أليم

أفرادداخلالاجثماعيةالمشاكلمنالكثيرتحدثكانتأنهويبدو

الخلافاتتثورانتكماكثيرلمأنهالمغولمؤرخفيروى،المغوليةالأسرة

خلافمنحدثمثلما)5(والعفيدةالملهَبسببالزوجلِنيينوالمدازسكات

.711-611صجا،حهانكئماى:العويلى(1)

(Rubruck,the Journey, 491.pp -,002 De Bridia, the vinlond (r

yale university،ولmap and the Tartar relation, ed, by .R A skelto

049,6591.sserp.p

)3(002.-.991Rubruck, the Journey " pp

-226صاج"جهانكشاى:الجريدى9171ص،الثواريخجامع:الدينرشيد(4)

227.

.921ص،الثواريخجامع:الدينرشبد)5(
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عللِهاأنكرالذىبايلاقزوجهامعالاسلاماعتلق!التىخاتونقلِانبين

وطلبتوأخواتهاوأمهاأباهاأخبرتحيث،أويغوري!كانلأنهاسلامها

.)1(الزوجلِةالخلافاتهذهلحسمالتدخلمدهن

كانث،بهالعدايةعنوهسثولةالمدزلكصاحبهْآلمغوليةوالمررأ

مناساسلهْبصيديربصمفهْكانالذىالمدزلصدعأوبثَانجىزوجهاتساعد

بينمايتراوحفكابئالمِغوِليالمدزلججمواختلفآلأشجاأغضت!

علىمنزلهمايالَيمانزوجثهومعهالمغولىوكانوالمثوسطوالكبيرالحمغير

يسهللكىالحجمصغيرالملازلمناللوعهذايكونماوغالبًا،الأرض

حلِوانيجرهالذلكمخصصةصغيرةعرلةعلىليوضعرفعهعللِه

منيعانونلافهمولذلك،الثرحالأوالثلمرأوالسفرأثناءلدقله،واحد

علىمنهذابيثهبانزالبمَوم؟وقديحطونممرولهمعندمامدازلهمبلاء

صغرفيهاروعىاللَىالملازلفىخاصهْالأرضعلىف!يجعلهالعريهْ

بهذهيفمنكناللاثىزوجاتهأوزوجثهتساعدهالحالةهذهوفى،الحجم

اخثصاصمنالعملمناللوعهذاأناذ،الحالاتأغلبفىالعملية

وللِمالأوربىالرحالهَلدايصفهماذلكويؤكد.)2(عددهمالدساء

عددما،سنةمائةلِقارببمابطوطةابنالرحالةسبقالذى،لدلرك

تعرفعرلةعلىبهاخاصبيتببداءتفومالمغرليةالمرأةأنيذكر

الاحكامفىغايةبأنهالمدزلهذارولركلداويصف.المدزللِةبالعربة

يقومأنعليهصعببحيث،الجمالفىغايةوأنه،مثفنعملوأنه

.)3(المغوليةالمرأهَتصدعهالذىالمدزللهذالجمالكاملوصفأوبرسم

ص،الثواريخثامع:اللينرثميد(1)

)2(

)3(
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بناءفىالمغوليةالمرأةبراعهَمنبلغأنهالمحدثينالمؤرخينأحدويذكر

ظرففىكلهتحزههئمنفكهأناستطاعثهافىكانثأنهبيتهاصنعأو

.)1(السرعةبنفسبلاءهتعلِدثم،اثلتينأوساعة

متجهةمدازلهيقيمفإنه،رحالهالمغولىيحطعثدماأنهويلاحظ

الأولى()الونجةالكبرىالزوجةتقومثم،الجدوبناحيةإلىالدوامعلى

الزوجةمدزلهالِلىثم،المخيممنالغرليةالجهةأفصىفىهدزلهاباقامة

،الأخيرةالزوجةحتىوهكذاتليهاالثىثم،الثانيةالمرتبهَتحثلالتى

أنهرولروكويذكر.الشرفلِةجهثهمنالمخيمآخرفىملزلهايكونالنى

.)2(حصاةرميةمممافةالآخرعنببتكلبنصلكان

نعثبرأنفيمكن،المغولىالبيتداخلالمرأةبرضعيثعلقوفيما

مكائاالجدوب(ناحيهَاتجاههيكون)عددماالمدزلمنالأيعمرالدصت

منأوالدارصاحبومحارمنساءمنكنسراءالدساءلجلو!بخضصئا

مخصصئاالمدزلذلكمنالأبمنالدصفنجدحدنفي،الزائرا!الدساء

)أومسددلديهاكانمدزلهاداخلالبيتسبدةأنويلاحظ.)3(للرجال

الداعم،بالعَشإما،الداخلمنومحشوهَالماعزجلدمنمصدوعة(مخدة

مكانفىنجعلهحيث،الداعمينالماعزبشعراوالأغنامبصوفإماأو

عنديوضعوكان.الدساءناحيةصغدرمثجفألغثالوعلبه،فليلامرنفع

التمثالوهذا،بفرةلضرعمجسدهومعهلتثالالدساءفسمإلىالمحدخل

المهمةهذهلأن،الأبقاروضرببحلبيدَمناللواتىبالدساءخاص

اج،مIUDالقاهر،فخرىاحمدد.ترحمة،آلحضارةشعر:لللونرالف()1

.مر،171

)2(

)3(

.94.Rubruck,the Journey, p

.95.Rubruck,the Journey, p
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الرئيسية.الدساءوظائفمنتعثبر

الأمراضمنالعديدالمغولىالمجتمعفىانتشرتوفدهذا

بالمرأةوطيدهَصلةلهاوتقاليدخرافاتشكلفىلغثلتالاجتماعية

فثاةأريعينيختارونكانواأنهمانتشرتالتىالخرافاتفمن.المغولية

أفخريلبسوهنثمالعسكريينوالتادةاللبيلةالأسراتبداءأجملمنعذراء

،الجيادأنواعأثمنمعالغاليةوالحلىوالحلىبالجواهرويزيدوهنالثياب

ارضاءالاجراءذلكأنمعثندينجيادهنوفنلالنهابةفىفتلهنبثمثم

.علدهم)2(ثابتمبدأكانالثقليدهذاأنوالمرجح.)1(ثلكيزخانلروح

فىتظهركانتالمغولوثديةأنBrown.E.يراونادوارديذكرولذلك

وتثديمهنقثلهنثم،ألحسداواتللنثياتكاخثبارهمالدفرلحاتثطرأمرر

بأنالعاثرحظهمبصيبهمالذينجميعوكفتل،)3(الأباطرةلروحقربانأ

أنخاثميةالأخيرملواهاإلىنفلهاأثداءالمغولىالتاآنجدازةيصادفوا

.)4(رسميأاعلانهقبلمونهنبأيثسرب

عندالزوجاتتعددوظاهرة،الزواجوتقاليدعادات5-

4المغول

المغولية،المرأةتحررفرغم،المغولعددالزواجوثفاليدالزواجعنأما

.03ص،الثواريخحامع:الد!رشيد185.صجا،حهانكشاى:العويدى(1)

،!ررانفىلأدبتاريخ:يراونأيصئا615،،صالمفول:العربلىد.يزكدهكذا)2(

.253-252ص،النا!يخنىالمضل:الصبادفؤادد.Iص567

ييثثهم.ألمغول:الغامدىسعدد.يويده،567ص،)يرانفىالأدبناريخ:برالن3()

.174-173ص،الطبيعية

,D'ohsson-ايضئا(567ص،ابرانفىالأفىبناريخ:برالن4() Histoire des Mon

384".(..gols, To.
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!الشعوبهواكما،عرفواالمعولفإن،عظيمبدفوذولغتعها

.)اآاسلامهمولعدو!يالالمملاالزوجما!لعددالبد%
---!ا"--ممس!--!+-َ"-حمحى--*--َ-َ.ء.كا!خ!

الاولىالزوجهَانإلا،الد!يماءمنلهلحلومابثزوجمدهمالرجلوكان
كا.-ء!.-سس..33-/-ص+"تخس!!"--.-3---ص!سى

كإنتالزوجاتيفتعددالأخرباتالزوجاتبيِنِنا-ا+كبرالهاكانت

.)2(المغولىالمجثمعداخذَومؤكدةبليثمائعةظاهرة

الأبنيتوايىثهمالأبويةالتركةضمنالنساءلِعثبرونالمغولكانولفد

املااسكل!-!رعالةفكان،ألآكبزآخلهسكنالاضغروآلأخآبد4َعن

يثوفىعلدماوكذلكص)13والدتيمايدلطهعإلاعادةفهوبتزوجِهننوالده

المؤرخينأحدويرى.)4(أراملهالأصغرالأخفيتزوجاكبرالأخ

فىالعربعرفهالذىهوالزواجمناللوعهذاأنالأجلاءا!حدثين

لِرثهاالثىالوالدبأرملةللزواجبالدسبة،المقتنكاحاوسموهالجاهلية

سعدالدكثورأسناذناويعطى.()ْالنرآنحرمهالذىالأمروهوالابن

المحافظةهوذلكمنالحكمةكانتربعاأنهبقولهلذلكتنسيرلمزغلول

حريهَللمرأةكانأنهالمعروفمنإذ،الضياعمنالأسرةثروةعلى

.)6(زوجهاعنترثهوماأملاكهافىالتصرف

.7صه.ا.معلد،الاصكددريةأدابكليةمعلة،الثرك:زغلرلممعدد.1()

فىالحدبثالعصرحثىfدJ.مزالامالمغولعلدالزوثاتنعلدانيلاحظ)2(

7صه01مجلد،)سكددريةآدابكليةمعلة،الثرك:زغلولسعد.د.أصلا!هم

.هحائمية

(r)7صه،01مثلد،)سكددريةأدابكليةمجلة،الثرك:زغلولصعد.د.

17صه01معلد،اسكددريةأإبكليةمحلة،الثرك:زغلولسعدد.()1

D'.كماه0To.)1405كذلك ohsson, Histoire des Mong.

فىيتول.7صه01معلد،اسكددريةآدابكليةمجلة،الثرك:زغلولممعدد.5()

.)9آية،الدساءسورة،كرهاالدساءترثواانمميحللا"الثلزيل

.76ص01مجلد،إسكددريةآدابكليةمجلة،الثرك:زغلولسعدد.)6(
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لهمجنكلِزخانذكرهماالمغولعندالزوجاتتعددمبدأعلىوتأكيد(

يمدعلاغيرهاأوبلتأامرأةأحبمنكلأن"قالأنهالياسافوانلِنضمن

شاكرابنويذكر.،ملكبلتوالمرأةزيالاَكانولوبهاالتزوجمن

المغوليثلاكحأنالمبدأهذاجنكيزخانوضعمنالهدفأنالكتبى

.)1(عددهمويكثرنسلهمويثضاعنا

منبشاءبمنيثزوجأنالأعظمللخانكانفقدالأمركانوكينما

نغلباذاأنهالهثبعةالعادةوكانت،الزوثاتتعددبمبدأأخد!،اللساء

منيثزوجكانفإنهنحالنَاأوالخاد،معهعفدأوأميرأوملكعلىالخان

كلوع)2(اهرأنهينثزوجفكانوقنلهعليهتغلبإناأما،أخنهاواللثه

فبنال،الطريفةهذهعلىجدكيزخانساروفد.أعدائهممنالانثفاممن

.والخانا!)3(الاْمراءبلاتمنزوجةخمسماثةعددهنبلغزوجاتهأن

.باترةمبالغةهذهأدطثمكولا

نطاقفىخاصةنساءعدةمنيتزوجواالمغولكانلماأنهويلاحظ

يؤثرونهاالتىمن-الزوجةأبلائهمينضلونكانوافإنهم،الحاكمةالأسرة

التىالأولىالزوجةمعكانذلكانوالغالب،)4آالنساءمنغيرهاعلى

لهاأنكما،كبترةوامتبازا!بحفوقونتمثع)المد4(الخِانونهىكان!

أىللزوجلِكنولم،بهاخاصةوممثداتثروةلهانكونأنفىالحق

ييروت.طعبام!)حصاند.تحقيق،عليهاوالذيلالوفباتفوات:اهبىئحرإبن(1)

.203ص،لأولاسعلد،7391

.24مريه،الثاريخفىالمغولالصباد:فؤادد.)2(

24صر،،الثاريخفىالمغول:الصيادفؤادد.)3( A).الدولة:حمدىاحمدحافظد

.113ص،المغول"الخوارزمية

.248ص،انتاريخفىإلمغول:الحمبادفزادد.)4(
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توولكانتالخانموتولعد.)1(الممتعا!أوالثروةتلثصَ!ىسلطان

مدهنفِشاءبمنلِتزوجَأنفىالحقوله،أنجدائهأكبرإلىنسائهجميع

يظلق!أولأضَذكاثهيهبهنأنألحقلهأنكماَ،وآلذتهبآت!يَثننآء

لا.2(إسراحهن

المغولفَمجع،المغولىالمجتمعفىالزوجاتوتعددالزواجولجانب

لمؤرخروايةفلدينا،ذلكفىغضاضةيجدواولم،الآخربزوجاتالزنى

إحدىأثداء،جغتاىأبناءأحدقيامالىفيهايشيرالدينرشيدالمغول

كنوقلانان()ألِواالعظامبالوزراءيعرفمانساءكانحيث،المداسبات

بواحدةفأختلى،هناكإلىبالذهاب،ألمعسكراتفىللعمليجثمعن

لَدتكونأنالممكنمنأنهبخلدهدارثموجامعها،جمالذاتمدهن

تح!ولوضع،زوجهاعنالمرأةهذهتنفصلأنفأمر،مدهحمل!

بورى،يعممىلهأبدأووضعت،هدهحملتأنواتفق.والمرافبةالعداية

بعضذكرهمامعتتفقالروايةوهذه.ذلكبعدزوجهاإلىأعيدتثم

وأن،نكاحَايعرفونلاالمغولأنمن)3(السيوطىوملهمالمؤرخلِن

ولَصفالجوينىذكرهاغريبةروايهْولدينا.واحدمنأكثريأتيهاالمرأة

ضمنمنأنهفيذكر،الزوجاتواختيار،المغولعددالزواجطريفة

للجيشالمحرافقاتالأبكارمنحسداءفتاةكليجمعونأنهمالياسانصوص

ملهن(آلافالعشرة)أىالثرهانأميرفيختارمائهْومائةعشرةعشرة

لهملِرونمامدهنلِنتقىحيثالأمراءإلىأوالخانإلىفيرسلهنعدد(

،بمعروففإمساكاالقرآنفىجاءماعللهمويطبقون،بهمأعينهمولفر

.76ص01مجلد،اممكدريةأ!ابكليةمجلة،الثرك:زغلولسعدد.(1)

.691ص،الثواريخجا!ع:الدينرشيد)2(

.231ص"الأولىالطبعة،.ا351الئاهرة.ط،التنفاءتاري!ن:السيوطى3()
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.)1(،بإحسانتسريحز

مثيرةوعاداتخرافاتانتشارإلىماركولولوالبلدفىالرحالةويشير

يزوجونأنهموهو،الزوابملِخصفيماالمغولبينشائعهَكانتللدهشة

روابثهفىماركولولوويشير.الدنياالحباةفىيتزوجوالمالذبنموتاهم

فإذا.وفاتهمقبليتزوجوالمالذلِنالمتوفينالأطفالبينالزواجعادةإلى

لديهمفإن،أعوامبضعةمدذميثينوكانا،ابنهوآخرابنلرجلكالا

وفى.للشابالبتومدح،المئوفينطفليهمابلِنزواجعئدوهىعادة

معالخدملتمثلأشكالآبشريةالورقمنفطععلىبرسمونالوفتنفس

ثم،الأثاثمنوفطعواللفودالأنواعثميعمنوالثياب،وغيرهالخيل

عقدومعها،الغرضلهذاخصيصئايشعلوهاالدارفىهذابكليلقون

المنصاعدالدخانيدقلحثى،عددهممعروفهوبمايكئبالذىالزواج

وزوجةزوجَاهناكوليصحبا،الآخرالعالمفىأطفالهمإلىالأشياءهذه

الوالدانيعتبرالتالَليدهذاولعد.الدنياالحياةفىللعرفال!طابقبالشكل

أبداثهمبينتريطحفيقيهَرابطةهداككأن،أصهارلمأنفسهموالوالداتان

.)2(الأحياء

عنأما،كَبيلتهمخارجمنالزواجعلىاعتادوافدالمغولأنويبدو

فىحدثمثلماالاخنطافطريقعنأو،المناوضاتأوالنراضىطريق

كان،الواحدةالمَبيلةداخلفالوناج.يسوكاىووالدهجدكيزخانزواج

حالاتبنابلدالاولذلك.)3(والمغولالثركمنالرعاةنناليدمعبندافى

.922("يةالبقرةسورةفىالكريمةوالآية.67صاج،ثهانكشاى:الجويلى1()

،مارسدنوليمونشرهاالإنجللِزيهَإلىترجمثها5ماركولولورحلات:ماركرلولو)2(

.ها.ص،ام779التاهرة،جاويدالعزيزعبدللوليةوترجمها

.65صا،ئركسثان:برتولد)3(
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وفى.دللِل(بعدلهاسدعرضواحدهَحالة)باشلداءالعشيرةداخلللزرإج

المغولالمقاتلونلِذهب(السرى)الثاريخالصيديةالمغوللِةالحولية

المقاتللِأخذوأحيانأ،الأخرىالعشائربينمنلهمزوجاتعلىللحصول

منالحاكمالبيتلأهلالعروستفديموكان،أمهعشيرةمنلابدهعروسأ

.)1(هعيلةفبائلأوفبيلةاهثبازات

يخالفهمنكلأنلدرجهَالعرفهذاتأكيدعلىالمغولحرصوفد

أعراضهنأوشرفهنالفبيلهَفثياتفيهتدفعفد،شدبد.لعقابيثعرض

عددماألحقيقةهذهفيهنؤكدالمنوللمؤرخروابةولديدا.لذلكباهطاثمنأ

الأويراتفببلةلهاتعرضتالثىالوحشبةالمعاملةالىروابتهفىياثمير

بنزوبجفرارلمأصدرعددما،أوكثاىالناآنأبدىعلىباكملهاالمغولبة

المغولعرفعلىجريا،أخرىقبيلةرجالمنالفبيلةهذهبلات

القبيلةرجالنفسمنبثزويجهنأهلهنفسارع،الزواجفىوتتاليدهم

بناتباحضارأمربذلكأوكناىعلمنلما،(الواحدةالتبيلةداخل)أى

وحشيةبصورةعليهنيعتدىوأن،السابعةتجاوزنممنكلهنالثببلة

فأخذ.ذلكبعدبثفريفهنأمرثم،ولعولثهنوأخوانهنآبائهنأنظارأهام

وعلىالأمراءعلىالبافىووزع،كمحظباتالبلاطإلىملهنالبعض

منالقاآنهدفكانولذلك.)2(والمسلمينالمغولهنالحاضرينكل

عددالسائدةالشعبيةوالتفاليدالعرتلثجاوزهاالقببلةتلاثمعاقبةذلك

.المغول

والحضاراتبالأمماخثلاطهمبعد،المغولكانإذانعرفلاونحن

.7رتمحاشية65صا،تركسثان:لدoت4(1)

,D'ohsson-الروايةت!ويؤيد39-29ص،الثواريخثامع:الدينرشيد)2( His

89.pول،.toiredes Mongols, To.
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أوَْزواجهنمإتقاليدفىبهأتأثرواَقذ،الاسلاميةْالحضارهَمثلالمتمديدة

ذكرهاروايةلديداولكن.الغراءالاسلاميهَالشريعهَبمبادئتأثرواقدأنهم

قدخاتونلِيسولونزوجتهوفاةبعدجغثاىأنإلىتاثميرالمغولمؤرخ

بمكانالأهميةمنالروايهَوهذه.)1(خاتوندوكانأختهامنتزوج

فىالزواجفىالأختلِنبينبجموالمألمغولأنعلىثزكدلأنهالديدا

التىالاسلاميهَبالشريعةوتأثر،بالمسلمينتشبهَايعتبروذلك،حياتهما

احداهما.توفيتإذاإلاالأخنبنبينالجمعحرمت

علىِالاسلاميةالبثبِريبهَمرضر!ثأثيريكنالحب!يثبصدذومادمدا

اعثلتواالذينأبيغولأنفيلاحظ،المغبرلعلدعادات!وتتآنيدآتزواج

لمبعضهمف!ن،فارسمغولأو،الفبجانمغولسواءبعدفيماالاسلام

علىذلكويدطبق،خالفوهابل،زواجهعددالاسلاميةالشريعةبطبق

مغولأولجايتوخانبنبهادرسعيدأبوفالسلطان.وملوكهمخاناتهم

أنبعد،خاتونبغداديينتروجفد،سكدهالحديثسبقالذى،الفبجاق

لدلِهواحثلت؟الجلاثرى()حسنبزرك!حسَنآلآميرزو!جه!-من-طلغها

أنويعرفمسلمَاكانسعيدأبىالسلطانأنورغم.)2(كبيرةمكانة

أنهإلا،واحدوقتفىأخلِهاوابلهبالمرأةالرجللِتزوجأنيحرمالاسلام

المسماةخاتونبغدادأخىابلههوىصريعوقععندماذلكفعل

الاسلاميةالشريعةلدصوصهذامخالفةرغم،)3(فتزوجهادلشادخاتون

.الغراء

.13صه،الثواريخحامع:الدبنرشبد(1)

،048ص1،الكامدةالدرر؟العممقلانىحجرإبن2435ص،رحلثه:بطرطهالن)2(

.476ص4ج،الأعشىصبح:التلتشددى

.243ص،رحلته:بطوطةإبن31(
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هذاكادبلى،سعيدأبىالسلطانعلىفقطالأمرهذاينطبقولا

غازان)داستانفارمأمغولخانغازانمحمودالسلطانيفعلهأنالأمر

صاحبذكرعندمام(13-4-5921هـ/207-)396(1)خان(

نكاحيحرمالاسلامأنلهفلِلأسلمعددماغازانأنالكامدةالدرركناب

وكانت،نسائهإلى()أرغونأبيهنساءاستضاففدوكان،الآباءنساء

برتدأنفهم،أبيهنساءأكبروهى،خاتونيلغانتسمىقلبهإلىأحبهن

ولمكافرلمكانأباكأن"خواصهبعضلهفتال،ليثزوثهاالاسلامعن

فأعتدبهامسافحأكانإنما.صحيحنكاحعثدفىمعهخاتونيلغانتكن

،الاسلامعنلأرثدذلكولولا،ففعل،لكنحلفإنها،عليهاأنت

.)2(بهأضاهالذىمننلكوأسحسن

لمأنهمإلأاسلامهمرغمالمغولأنعلىئؤكدوغيرهاالرواياتوهذه

نشأمنمدهملأن،الزواجفىوأجدادهمآبائهموعاداتعالانهمببسوا

الياسا،نضمنثهمماالمغولونفاليدوعاداتالكبرىبالياساالثمعمكعلى

ويؤكد،الذهبيةالقبجاقهغولقبائلعلىخاصةبصفةذلكويدطبق

هذهملوكأن"بقولهالرائعاللصذلكفىالفلثشددىلداذكرهماذلك

وافرارهمفيهمالاسلامظهورمعألمسلمين(الفبجاق)مغولالطائفة

ياسةمعواقفون،الأمورمنكليرفىأحكامهايخالفونبالشهادتلِن

مؤاخذةمع،أنباعهمنغيرهموفوفلهمقررهاالنىجلكيزخان

.)3(،والعهودالمواثلِقونبذوالزناالكذبفىألمؤاخذةأشدبعضئابعضهم

محمودالم!لطانوعلوانهالصبادفؤادالدكثورالعليلالعالمكثبالذىالتيمألمؤلفراثع)1(

1القاهرة،الأولىالمطبعة،لاسلامر)عثلافهخانغازان 979 /. A irisم.

.132صاج،أمامدةالدرر:السقلانىحجرابن)2(

.474ص3ج،الأعشصبح:التلقائمددى3()
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المغولىاالمجقمعثىوحليهاالمغوليلاالمرأةلباس5كالفا

لاالمغولهصادررأسهاوعلىلديداالمثاحةالعصادرأنيلاحظ

فىوحليهاالمغوليةالمرأةزىأرملابسعنكافيةبمعلوماتنسعفدا

للغايهَواللَليلةالمبعثرةوالشذراتاللتفبعضإلأاللهمالمغولىالمجتمع

ذلكفىالدينرشيدالعؤرخأوردهمثلما،الباحثغليلتشفىلاالتى

لابحيث،الحاكمةالطبقةمميداتلبا!حولوالمخثصرالفريداللص

ألمرأةوحلىلباسعنمثكاهلةصورةبكونأنالباحثيسثطيع

ذكرهماعلىالدراسهَمنالجزئيةهذهفىاعثمدناولذلك،المغولية

وعلىالأوربيونوالرحالة،المغرلىبطوطةابنم!ألمسلمونالرحالة

أسفولممالكزارواالنينوهم،الكاربيلىوبوحلا،رولروكوليمرأسهم

المرأةلبام!عنووافعلِةودفبفةمعبرةنكرننكادصورةللاونركوا

ألمغولبة.

ولعدفبلمدغوليافىعاشالذىالمغولىلبام!أنالمعروفمن

مخثلفَاكان،عالميةوسلطةسيادةذاتكقوةولروزهم،المغولظهور

وللدانأقاليملغزومدغوليافىعزلثهمنخرجالذىأخيهلباسعن

من،الغلىلبا!عنالنقلِرالرجللباسيخثلفكما.وغرييهَشرقية

سواءألمرأةتلبسهعماالرجللبا!يخثلفكما،امميةأواللرعيةحيث

اللبا!ونوعيةارنداءطريتةتخثلفكما،المثزوثةغيرأوالمثزوجة

فىعده،الصبففصولفىiالشدبدألحرارةلفحاتويعَبهيرتدبهالذى

.الشتاءفصلفىالقارصالسيبرىالبردشدة

كان،ملغوليايقطنكانالذىأسغرلىالانسانفإنعامةولصفهَ

وداخلأمرهممبدافىفهم،مثجانسطابعذاتملابسيرئدى

ولكنهم،الجسممعظميغطىواحدأ!رداوجودبعرفوالمهجتمعهم

التىسواءائحيواناتجلودعلىلباسهمفىكليَااعثماد،اعتمدوا
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شكلعلى،سترهلِلبسونفهم،رماحهمتنالهاالتىأوبترييثهايقومون

ذاتمادةمنأو،المخملهنأوالبَقرممنمصنوعةقصيرةبلرزهَ

كبير،حدإلىالعباءةشبهاللبا!مناللوعوهذا.مطرزةثشكيلات

اليسرىالجههَمنفتحةأبضَالهولكن،الأماممنمفثوحيكونلأنه

الجهةمنفيربط،الصدرمدطقةعلىهنيثدىثم،الخصرحثى

.)1(خيوطبثلاثةبحزمف!نهاليمدىالعهةأما،واحدبرلاطاليسرى

مننوعَالِرتدينيثزرجنلماللاثىوالدساهالرجالان!يلاحظ

ننع!علىتكونأوالخلفمنمفثوحةومدها،بالليابشببهاللبام!

فيجعل،أنواعهباثمثىالفراءمنمصدوعةالملاب!وهذه،السابقالدمط

اللباسوهذا،الصالِففىغالبَالبسإذاألخارجإلىملهالاثمعرىالعز

بالذكروحرى.الركبنينإلىطرلهفىيصلالخلفمنذيللهيكون

منزوجة،الغيرلبا!عنيخنلفكانالمثزوجةالمغوليةألمرأةلباسأن

كما،الننبرةالطبنةسبداتزىعناخنلفالرافبةالطبفاتسبداتولباما

فلبل.يعدممدوضح

وغيرالتونجة8القونجةالغوليةالنةلبدهى-لم

ملابسعن،اللوعيةلاالكلِفلِةحيثمنالمرأةملابسلِختلف

ترتدىالمثزوجةفالمرأهَ.بعدثثزوجلمالثىالمرأةعنوكذلكزوجها

حيثومن.أسفلإلىأعلىمنالأماميةالجهةمنومفتوحةطويلةبلوزة

الرجل.يلبسهوماالمرأةنلبسهماببنفرقيوجدفلموالكميةاللوعيهَ

علىالأخيرةتلبسهماهوالمتزوجةوالمرأةالرجلبينيميزماولعل

إسكددرية،آدابكل!ةمجلة،المعيشبةالمغولحياةمنحوانب:الفامدىسعدد.(1)

.رولروكنصمعثمد،على1465،ص37.

-V1r-

http://www.al-maktabeh.com



ويصنع،ذراغاطولهيبلغرأسهاعىترتديهالذىالغطاءوهذا،رأسها

شعريةمادةأىمنأوجدلمالرفيعةالأشجارأغصانمنأواللحاءمن

مساحةفىبزداد،ملفوفبشكلالغطاءهذاويصدع5عليهالِفدرون

يوضعثم.مدورب!ثهىلالفمةفىوينثهى،أعلىإلىأسفلمنمحبطة

الفضة،أوالذهبمنمصدوعأطويلاورفيعَأفضيئاأوعمود،نهايتهفى

،الطاوو!بريشالمَضيبهذاقمهَونزينالخشبمنيكونماوغالبَا

آخرغطاءفىهذاالمرأةرأسغطاءيثبتثم،كريمةبأحجاروجوانبه

رأسهالبا!بثغطيةذلكبعدالمرأةوثتوم.)1(الكفينحتىيصللخثه

ثخرجأنيمكنولا،الحريرمنرداءأوبعخملأرببفرمإماهذاالكبير

غيرهاعنيميزهاوالذىالغطاءهذاهرتديةتكونأنلونالرجلمامأ

.)2(بعديثزوجنلماللائىالأخرياتالدساءمن

محلىذلكالرأسغطاءيلبسنفإن!ناليسارذواتالثرياتالمماءأما

بفلدسوةأسنلإلىبإحكامالتضيبذلكبثبننثم،الزركشةم!بكير

شكلرولروكوليمويصف.الغرضلهذامخصصةأعلىإلىفثحةذات

بأنهنهقائلارأسهنعلىالغطاءمناللوعهذابرندبناللوانىالدساء

عسكرية،كثيبةوكأنهنبعيدعنللرائىيظهرنجيادهنبركبنعددما

علىيلبممدهمالأن،رمحَاويحمل،خوذةأعضاثهامنفرديلب!كل

رماحوكأنهاذراهاعلىالفضبانن!وتظهر،خوذوكأنهيبدورؤوسهن

)3(.

)2(

3()
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أحدزىأولبا!إلىفلِهيشيرالدينلرشيدمختصرنصوأطيدا

،المغولقاآنكيوكوفاةعنفلِهيتحدث،المغوليةالامبراطوريةخواتين

أرسلتحبث،العرشعلىالوصايهَمتاليدغايمشأوغولزوجنهوتوليه

عبارةوهو)1(البونناق()أووالبوغثاقالثياب،العزاءسبيلعلىابيها

.العريعَاتألمغولسيداتونلبسها،بالجواهرترصعدالنسوةعن

تلبسهمابينكبيرفارقيوجدلاف!نه،مثزوثهْالغيرأسرأةلباسأما

طولاَكثريكونشعرهاألاإلا،آنفأذكرناكماالرجليلبصهماهـلينالنثاة

الرأسوصطمنشعرهابحلقتتوملزراجها1الثالىاليوموفى.الرطهن

لتصبح،آنفَاالمذكورأ!رأةزأسغطاءعليهتضعثم،المفدهةالى

الظهورولثسثطيع،بعدبثزوجنلماللاثىوعن،الرجلعنمثميزة

إلىإنضمتفدنكونولذلك،المثزوثاتاللهماءمنكغيرهاالرثلأمام

.)2(أ!نروحاتاللساءفافلة

السمنةإلىتميلكانتأنهافيبدو،ألمغوليةالمرأةبقواميثعلقوفيما

ويعنبرون،دهديةموادمننأكلهماصرةونلك،الفوامنداسقإلىمدها

الرحالهَريذكر.حجمهوصغر،أننهافطاسةقلتكلماجميلةالمرأة

عددماأننسهنيشوهنكنالمغولياتالدساءبأنرولروكوليمالأوربى

ذلكأنويبدو.للعلِنمؤذياإليهنالدظرتجعلبأصباغوجوههنلِصبغن

نظرفىالوجهبشرةعلىوالحفاظتجملهامنجز!يكونالمدظرفد

رشيد.بجثاقاوأدلوغثاقاولوقثاقيغثاق:اشكالبعدةا!غولىاللفظهذاب!ب)1(

.81صه،الثواريخجامع:اللين

(2)101..ey,pp. 101 -,301,3.F pبمRubruck, The Jo

لذلك.كارليثىوصفراحعأيضأ

.06-6Carpini, The Mongol History, pp
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لاالمغوليةالعرهَبأنرولروكوليمذكرهماالفريدوالأمر.المغولىالرجل

.)1(واقفهَتلدهأنهالِبدوبل،الفراشعلىمضطجعةوهىطفلهالَلد

المصادرتائمرفلم،المغوللِةالمرأةبهاتثزينكانتالتىالحلىوعن

إلااللهم،عدهاصمتتبلالحلىتلكأنواعإلىالاطلاقعلىلديداالتى

كثابه،منموضعينفىالجوينىذكرهاالتىالعابرةالاشاراتت!

اخثيارهننماللانىفناةالأربعينأبإلىالأولالموضعفىبشبرعددما

ماوأثمنبالجواهرئزينلَدالاخرةفىجدكيزخانلخدمةوارسالهن

فاآنأوكثاىزوجةإلىيشيرعدد.مااللانبةوألمرة.)2(الحلىمنعددهن

مصاحبثهاأثداء،الأشخاصلأحدثبرعتعددما،موكاخاتونألمسماة

كانت،ألمديربالقمرأشبهكالفرقدينبلؤلؤتين،الصبدرحلةفىلزوجها

أيضَاذكرهاالثىالسريعةالاشاراتتلكبجانب،)3(أذنيهابهماتزين

التباثماقمغولبسيداتالخاصةالحلىعنبطوطةابنالحريىالرحالة

وهو،اوزيكمحمدسلطدةأثداءبلادهمإلىرحلتهأثداءوذلك،المسلمين

ألمغولنساءوحلىلملابسالنعرضعدددليلبعدسدوضحهالذىالأمر

.ألسملمات

8اثسلمافقىالقبجامغولىءنساوحلىلبايى-ب

بعدالمغولأنبطوطةابنالمحغربىالرحالةرواياتمنبفهم

وقثذاكالمحعروفالعالمفىوأنعمياحهمالأصلىموطلهممنخروثهم

الأراضى،منكبلِرةمساحاتعلىمميطرتعالميةكفوةوظهورهم

)1(

.018صجا،جهانكشاى:العويلى)2(

.691ص1ج،حهانكشاى:الحويلى)3(
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حيثمنلباسهمتغيرإلىأدت،متقدمةوحضاراتبشعوبواختلاطهم

أنافة،أكثرالمحغوليةالمرأةفأصبحت،العامالشكللاوالكميهَالنوعية

ترفلوأخذت،بمظهرهاالزائدةوالعدايةالتزينفىوغاية،اللباسولدبعة

له،الفدمأخمصإلىالرأ!منيغطيها،الخالصالحريرمنلبا!فى

لهذاألمرأةوراءلِمشينالا*ثتىالجوارىمنعددالأرضمنيرفعهاأذيال

اعثنقناللاثىالمغوللِاتالدساءعلىخاصةبصفهَذلكويدطبق.الغرض

التركعمثانفىلِعشنكنوممن،الئبجاق()أوالقبشاىَهغولمنالاسلام

الوجهسافراتكنبأنهنإليهنبطوطةابنيشيرحيثاللهراهaوما

.)1(يحثجبنلاوالرأما

فىطبفاتئلاثنساءوحلىزىعنبطوطةابنالرحالةويحدثدا

أوزبكمحمدسلطدةأثداءزارهاالثىاللهلادفىالحديدالمفولىاسعثمع

الطبتاتهذهمنواحدةكلوحلىأزياءتثميزحيثالقبشاقمغولخان

المغولىالخاننساءطبمَة:الطبعَاتت!أولىوكانت،)2(الأخرىعن

)والعرلةعرلةفىتركبالخواتينمنمد4كلأنيذكرحيثالمحثم

النواعدمنامرأهَيميدهاوعنفثحلس(العديدةببونانهااحدىبمثابة

كحكتصمئأخرىامرأةشمالهاوعن،الوزيرةأىخاثوناولوننمممى

البلات،لهنيقالالصغارالجوارىمنستيدلِهاولينالحاحبةأىخانرن

مصدوعهَثيابهابأنقائلاَفبصفهلباسهاأما.والجمالالحممنفانقاتوهن

لباسو!إن.الروميرنديهمانمطعلىبالجواهرا!رصعالحريرمن

اللباسأما.بالذهبالمطرزألحربرمنمصلوعأيصئاوالحاثلةألوزيرة

(I)ص343،رحلثه:يطرطةللن.

عليدااملتالدراسةطبيعةلاْنيطوطة!لننصتكرارإلىهداإضطررنااندايلاحظ)2(

البحث.هذافىالدقاطمنالعدبديخدملأنهموضوعمنأكثرفىتكرارهضرورة
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التاجويشبهالبغطاقيسمىرأسهاعلى)الخاتون(المرأةهذهتضعهالذى

فمثهزينوفد.وحجمهاالمرأةرأ!يثاسبوهوبالجوهرالمكللالصغير

كلرأسفعل!والوزيرةالحاجبةأما.الألوانالزاهىالطواوش!بريش

كلرأسوعلى.والجومربالذهبالحوايقمزركاثمةمتدعةمدهنواحدة

يشبهالشكلومخروطيةمسثطيلةفبعةالبناتالجوارىمنواحدة

الطراويسوريش،بالجوهرمرصعةذهبيةدانرةأعلاهاوفى،الأفروف

.()1فونهاصأ

منكبيرجانبعلىوكنالأمراءنساءفهن:الثانيةالطبقهَنساءأما

لثزوربينهاهننخرجمدهنالواحدةوكانت.اليكانةوعلوالأهمية

بعدعريثهامنتدزلأو،للتلزةاوفممونهايعضلثضاءاو،صديقة

بديعات،الحسنفاندات،حوارأرلعأيديهاودين،فصبرةأوطوبلةرحلة

منجملةوخلفهافتذهبالأميرزوجهاالىثذهبوعددما.اللبا!

منجاريةثلائيننحومدهنمعهاويكون،يثبطهاجرارفيهاالعريات

نرابمنثلِابهانظافةعلىللحناظخلنهامنئيابهااذياللِرفعنجواريها

بنلكملحقةعرىطريقعنالملابسهذهأذبالرفعويثم،الأرض

مثبخترةإلمغوليةالمرأةتمشىحيث،الغرضلهذامخصصهَالأذيال

ومكانةمكاننهاحسبيزيدأويقل،)2(عظبمجلالوفىمزهوة

ن!جها.

وأصحابوالباعةالثجارنمماءوهن:الثالثالطبتةبدساءبثعلقوفيما

قائلاغيرهنوصفكماويصنهنبطوطةابنفماهدهنفقد،الأصواق

.rtv-346ص،رحلثه:يطوطةاين)1(

.ص343،رحلثه:بطوطةللن)2(
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وسِن،الخاصهعرلاتهاإحدىفىتكونالطبتةهذهنساءمنالمرأةبأن

أونزولهاوقتثيابهاأذياللِرفعن،الجوارىمنوالأربعالثلاثلِديها

وهوالبغطاقرأسهاوعلى،ونرحالهاحلهاوفى،الأسواقفىنجوالها

بالجواهررصعوقد،(الشكلالمخروطيةالمسثطيلةالقبعة)أىالأقروف

فثزداد،البديعةالألوانذى،الطواويسبريشأعلاهوزين،اللميدة

لاالأتراكأوالهغولنساءلأنالوجهباديةوهى،ثمالأوررعةالمرأة

.)1(هيحثعلهن

المغولى،المجثبعفىالمحرأةوطمهْمكانهْالدراسةلصأظهرتوفكذا

كلوفىالمعتمعفىالحطةجوائبكلفىوكفاءتهاندرتهاوأثلهثت

فعالوفى،دبليأوأيضئاوحضارئاواجثماعيَاوعممكريأنمهاصياالمياثين"

الثوىمنغيرهامعألمغرليةللدولةألخارجيةوالسياسةالدوليةالعلافات

ابرامفىبراعنهاوأظهرت،اسلاهلِةفوىأوصلبببةنوىكانتسواء

وفادةوأمراءملوكمعوفادنهمالمغولفاآناتبينالمعاهداتاوالاننافات

--+.الأخرىاللول

وفقتقدالمتواضعالبحثهذاخلالمناكونأنأرجوالختاموفى

المراجعمعظمإليهتتطرقلمموضوععلىالأضواءبعضالمَاءفى

مدغوللِافىظهورهمهنذالمغولناريخنداولتالنىوالأوربيةالعربية

المرأةهوضوعوهو،وفتذاكالمعروفللعالمغزوانهميدايةوحثى

الياسا.وقوانلِنالمغوللمصادرطبفاالمغولىألمجثمعفىودورها

نحوعلىالموضوعاتبعضىتلاولفىفصرتربمابأندىوأعترف

بعضفىأطلتأننىأو،فيهاالثاريخيةالمادةندرةبعمببمنصل

.43؟صبى،رحلثه:!بنيطوطة)1(
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أندىإلا،فيهاالتاريخلِةالمادةترافربسببمفصلنحوعلىالموضوعات

جوانبكلفىالمغوليةالمرأةدورتوضيحهنلقكلتفدأكونأنأرجو

اسثناد(استلتاجهأمكنداوما،الشخصىاجثهادناحسب،المغرلىالمجتمع

والحسِاسةالشائكبماالموضوجكاثمبرضبرءينفيلداالمثاحهْالمصادرإلى

أخرىدراسا!أمامالمجالفتح!فدبذلكوأكون،المغولطلأريخفى

أتيناالتىهذهمنأفضلودراساتقاعدةتكوينفىنساعدنابداءةندَدتِة

بها.

وتوفيقهاللهبعمدتم

-017-

http://www.al-maktabeh.com



راييهةل!امصافىوومراجح

لعرييةالمصافىرااأولأ

الكرع.القرأن-

أيىالدينعز(ام232هـ/063ت)الأئيراين-

الواحدعهد11نالكرماا!انعلىالحعمن

الثمههانى:

بالقاهرةالدمشقيةألمطبعةنشر،التاريخفىالكامل

1348-VrOA،9جهـ.

132يعد5AVI!عدت)النضاللأيى11ن- tم

الفضالل:أا!ينهفضل

العميدابنتاريخبعدفيماالنريدوالدرالسديدالدهج

بلوشيهنشر،الفضائلأبىابنبتاريخالمعروف

Blochet،!ادمجموعةفىا.39-1191بارش:

,talis."ولممرXIV,.كلا ToغPatrologia o

يكرايو(ام335هـ/736ت)الدوادارىا!كأ-اين

الله:ميد

الفاخرالدربإسمالتاسعالجزء:الغرروجامعالدرركنز

رويمر،رولرتهانستحتيق،الداصرالملكسيرةفى

.ام069هـ/أ937الثاهرة

عبدينهحمد(م1377هـ/977ت)يطوطة-اين

الطلعى:اللوانىالله

غرائبفىالنظارثحفةالمسماةبطوطةابنرحلة

دار.ط،حربطلالهوامشهوكثبشرحه،الأمصار
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.ماIAVهـ/7014بيروت،العلملِةالكتب

فمهاب(ام448هـ/852ت)العسقلانىحعر-اين

أحمد:الدين

آبادحيدرطبعة،المثامنةالمائةأعيانفىالكامنةالدرر

.الأولالجزءهـ،ا934عامالدكن

فخر(ما2Protهـ/764ت):الكثصفماكر-اين

أحمد:ينسدالدين

إحمماندكنورتحفيق،عليهاوالذيلالوفياتفوات

.الأولالمجلد،بيروت.ط5عبام!

فمهابالعهاماأيو(ام045هـلم،85ت)عريثماة-اين

الدهثمقى:هحمدينأحمدالدين

فايزأحمدتحلَيق،تيمورنواثبفىالمعَدورعجائب

هـ/ا704بيروت-الأولىالطبعة،الحمصى

ايوثريعورى(ام286هـ/685أامتالعلهرى-اين

أهلن:ينااللطىالنرج

اليسوعى،صالحانىأنطرن.ط،الدولمختصرتاريخ

بيروت،اليسوعيينللآباءالكاثوليكيةالمطبعة

عامبيروتفىأخرىطبعة.م0918اهـ/803

نذحفصأيو(ام934هـلم974)اتالوردى-اين

ايىبنعمرابنمظفرينعمرالدين

الفوارما:

ابنبثاريخالمعروفالبشرأخبارفىالمحختصرتتمهْ

.ام/CAIهـ/)285القاهرة.ط،اناجز،الوردى
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الاسلامبةالمصادرفىوردتانباممافوانينمق-بلود

للنلناثمددى(الأعاثمىصلهح،للمفريزى)الخطط

وليمأهلالالأورلينالرحالةكثبوفى

المراثعوبعضالكرييلىويوحلارولررك

الحداثة.

عبدالدينثلال(ام505هـ/119ت)-السيوطى

هحمد:يبن!كرايىينالرحمن

.ط.الأمةبأمرالقائمينالمؤمدلِنأهراءالخلفاءتاريخ

هـ.ا351بالقاهرةالديديةالثقافةمكتبة

أحمد:العهام!أيو(م1841هـ/182ت)-النلناثمددى

نسحة)جز،14،الانشاصلاعةفىالأعشىصبح

كوسنانعموماطاهطبعة(الأمبربةالطبعةعنمصورة

.(جه،4ج).هرةلفابا

أيوالديننقى(ام441هـ/845ت)-المقرازى

احمد:العهاها

والآثارالخططبذكروالاعلَبارالمواعظكتاب-

طبعةعنمصورهَنسخة،المفريزيةبالخططالمعروف

،بالقاهرةالديديةالثتافةمكثبةاهـ،027عامبولاق

سلسلة)الذخائرسلسلةضمنطبعهوأعيد.جزءان

54رفمى -or)بولاقنسخةعنمجلداتاربعةفى.

ئلائةفىاج،الملوكدوللمعرفةالسلوككتاب-

محمدد.لخقيق،أفسامثلاثةفى2ج،أفسام

والدشر،والترجمةالتأليفلجدة.ط،زيادةمصطفى

1القاهرة 589 - Iirlم.
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لمثرلةالفارسيةلمصافىراا4ثانيأ

:خانشرف(ام695/)500بعدهت)البدليسى-

علىمحمدالعربيةإلىالفارسيةمننقله،شرفنامة

دار.ط،الخشابيحيىد.لهوقدمراجعه،عونى

.جزءان،6291القاهرة"العربيةالكتباحياء

عطاالدينعلا.(ام3YA/هـ681ت)العويالى-

ملد:

عننعَله،العالمفانحتاريخاوجهانكاثماىناريخ

الطبعة،الثونجىمحمدالدكثورالعرببةالىالفارسية

،8591هـ/5041دمائمق(ألملاحدار)الأولى

.مجلدان

اللهفضل(م1318هـلم718ت)الد!نرشبد-

ولة:allعمادينالوزيرالمهذانى

مننمَلهواحدمجلدمننسخة،التواريخجامع

بحلِىد.نفدلِم،الصبادفؤادد.العرببةإلىالفارسبة

.(تاريخبدون)بيروت.ط،الخشاب

الىنقله،(الإيلخانبون)الثانىالمجلدلغثلنسخة-

،هدداوىمحمدد.،نشأتصادىَمحمدالعربية

احياءدارطبعة،الصيادالمعطىعبدد.فؤاد

،الأولالجزء،0691عامبالقاهرةالعربيةالكتب

الثانى.
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الأصليةبلغتهالفارسهيةالمصادراالئاثا

الدين:ملهاجعمرأيوالعوزثانى-

خادممولوى،ناسوليسولبمنشر،ناصرىطبقات

.rا864كدثه،الحىعبدومولوى،حسين

فضليناللهعهدالدينفمرفأديبالحضر6وصاف-

الثميرانكا:الله

26بمباى،وصافئاريخ iهـ.ا

محمدالدينعياث(ام538هـ/429)خواندمير-

الدين:همامين

هـاrrrتهران،البشرافرادأخبارفىالمميرحبيب

ألثالث.ألجزء،ئ!

وغيربعربةهعربةمصادرا!رهـييةارابغا

هاركوهولو:-

وللِمالانجليزيةالىترجمها،بولوهاركورحلات

.ط،جاويدالعزيزعبدللعرييةترجمهاثم،مارسدن

.م7791بالفاهرةل!ابالمصريةالهبلة

,Johnof piano,أCarpin-

History of Mongols , ed. by Dawjon, .C entitled-

The Mongol Mission", London and NewYork"

,.DeBridia, .CE-
The vinland Map and the Tartar relation, ed. and-

.translatedby .R.A Skelton, .T .E Marston and .G D
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6591.Painter, for the yale university press

،(Friarwilliam)!كل،Rubruc-

The journey of William Rubruck to the east part of-

of theأth two accouأthe world ( 1253 - )1255 w

.earlier journey of John of piano de carpine, .W W

6791,Rockhill, London

The Journey of William Rubruck , with the title:

-TheMongol Mission", ed. by .C Dawson,Lon"
.donand New York

معربةواورولهةعرييةمراجع4خاهممنا

العريدى:اليازالسالد.د-

مها819ببيروتالعربيةالدهضةداار.ط،المغول

يرالن:ادوارد-

،السعدىإلىالفردوسىمنإيرانفىالأدبتاريخ

.ط،الشواريىأمينابراهيمد.العربلِةإلىثرجمه

.م4591الفاهرة

فميولر:يرنولد-

الألمانيةمننقله،المغولىالعصرفىالامملاهىالعالم

د.سهيللهوفدمراجعه،عيسىأسعدخالدالعرسِةإلى

.ملم2بدمشقحساندار.ط،زكار

:حمدىأحمدحافظ-

.م9491الفاهرة.ط،والمغولالخوارزملِةالدولة

لأ--76
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موضا:-د.حممين

بمصرالمعارفدار.ط،ورحلاتهبطوطةابن

.ام859

-Oالعزال!:طا

هـ/ا353بغداد.ط،احثلالينلينالعراقناريخ

.جزءان،م3591

يارتولد:وفثكلفلاديميراصيلىف-

مننئله،المغولىالغزوإلىالعريىالفتحمنتركممثان

الكويت.ط،هاشمالدينصلاحالعرييةإلىالروسية

.ام819اهـ/104

إلىالنركيةعننقله،الوسطىآصيافىالثركناريخ:

الأنجلوهكتبةنائمر،سليمانالسعيدأحمدد.العرلية

.م5891القاهرة،ألمحصرية

نهمى:العريزمهدالعملامصدد.-

.ام819التاهرة،للرانفىالمغرليةالدولةتاريخ

:الفاهدىصعد.د-

-الآدابكليةمجلة،المعيشيةالمغولحلِاةمنجوانب

9891عام37رفممجلد،الاممكددريةجامعة

5م(17-أ13ا)ص

لبعضواسننناجلِهَلَحليليةنقدبةدراسة:الياسا-:

الاسكندرية،جامعة-الآدابكليةمجلة،نصرصها

.(281-77ص)،ام989عام37رقممجلد

هـ.ا104بيروت.ط،العباسيةالدولةسقوط:-

،العصورمجلهَ،ونثائجهاأسبابها:قطوانمعركة:-

--177
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7014الأولىجمادى)الأولالجزء،الثانىالمجلد

.7549-صهـ(

الاجتماعيةوحياتهمالطبيعيةبيمثهمالمغول:-

اهـ/014ا!رياض،الأولىالطبعة،والديدية

.ام099

الحمثد:عبدزغلولصعدد+-

وغيرهم،العربالكنابعددالثركلِةوالمجنمعاتالثرك

الاسكددرية،جامعة-الآدانيكليةمجلةمنفصله

.84(5-9)(5691ديسمبر)العاشرالمجلد

كونح:سونع.د-

رسالة،الخوارزملِةالدولةعلىخانجنكيزحملات

الأزهر.بجامعةْدكثوراه

-a+نوارهحمدالدينصلاح:

العممكريةوتأثيراتهاهصرفىالمغوليةالطرائف

عصرفىوالعمرانلِةواللغويةوالاجثماعيةوالسلِاسية

المعارفمنشأة.ط،البحريةالمماليكدولة

.6991بالاسكلديلة

:الصثاداللىعيدفوادد.-

أخرى.ط،مI91.القاهرة.ط،التاريخفىالمغول

.ام759عام

.ط،الإيلخانيينعهدفىالاسلامىالفمرق:-

.م8591عام،الدوحة

،الاسلامواعتناقهخانغازانمحمودالسلطان:-

.ام719هـ/"9911عامبالقاهرةالأولىالطبعة

-أ-78
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احمد:العالعبدهحمدد.-

أسبابها:العباسيةالخلافةاحياءعلىجديدةأضواء

ط،ملهاالاسلامبةالأفطاربعضحكامومرفف

امه879

للثون:رالف-

القاهرة،فخرىأحمدد.ترجمة،الحضارةشجرة

.2ج،ام589

هايد:-

الوسطى،العصورفىالأدنىا!شرقفىالثجارةتاريخ

عزالديند.مراجعة،رضامحمدرضاأحمدترجمة

المَاهرهَ،لدلابالعاهةالمصريةالهيلة.ط،فردة

.2ج.ام199

لفاوسيةاللغةبامراجع4يمنافىسا

يثانى:شثرين.د-

.شهـ.1352تهران،مغولعصرايراندرزن

همدانى:رازىاللهعيد-

لقهـ.ا317تهران،إلِرانتايلخ

:)فهالعهاما-

اعلانتامغولاستيلاءإزايرانمفصلناريخ

Aنهران،أولجلد،مشروطيت 13 f Y-.ش.
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الأ!وليةالمراجع4سابغا

De Rachewilts, I-

.7191Papal envoys to the Great Khans , London-

,D'ohssin, M-

-Histoiredes Mongols depuis Tchinguez Khan jus-

.qu'a Timur Bec, Amesterdam-3491,18352 Vols

""Grousset+

4891.'L empire des Steppes, Paris-

،Howorth-

51888,-1876History of the Mongols, London-

.Vols

.!.،Newton, Sء

0391.The middle ages, London-

-018-

http://www.al-maktabeh.com



البحثمحتويات

ألصنحةالموضوع

7-01-توطلة

فىووضعهاالمجتمعفىالمغوليةالمرأةمكانة:اولأ

12-01:المغوليلأالياساقوانين

فىالمختلفةالمجلاتفىالمغوليةالمرأ-5دور:ثانفا

161:المغولىللجتمع - vv

133-12:السياسىللجاللمحالررها-ا"

02rrثلكيزخانوالدةايكهأولونلور-4 - v

53-033ثلكيزخانزوثات";0لور-ص

rA-035كلكيزخان!لات!ضدور-ص

مفمكلةمنوموننهانولوىأرملةببكىسرثوينىدور-

74-038فاآناوكثاىوفاةبعدالمغولىالصث!ورلثة

و(همبيكىسرفوبثىشنبقةييكىلأبينةالسياسىالدور-

05-047ذلكحوللارتالنىالآراء

ابلهاثوليةفىوثهودهابيكىلسرفويثىالسياسىاللور-

95-051الفاآنبةعرئ!ملكو

هـ/644-)963الحديدبةالمراة:ذدركبلاخاددن-

27-095ام(1241-245

76-072المغوللامبراطوروالديدىالسياسىالتوجهفىدورها*

الصليبى-المغولىالثحالفومشبروعتورأكيداخاتون*ا

08-076الأدنىالشرقفىالمسلمينضد

أسراروكاثمةحاجبةخاتونفاطمةدور-كل

08148نوركلِثاخاتهطا

لأ--81
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ألمرضوعالصفحة
فىودورهاكلِوكأرملةغابمشلأوغولالسلِاسىالدور-

الشرقضدالصللِبى-المغولىالثحالفمشروعاتمام

-9124هـ/648-)647الاسلامىالأدنى

49-085ام(025

69-049أخرياتثررنمماء-

لألوماوحكمهافراهو!وزوجةخانونأورفدهَدور-

الامبراطوريةْداخلألممملمبننعاهوسياسثهاثغثاى

026.هـ/658-)648المغولية (- Yo)ام،

001-69+م(2641-1262هـ/661-664)

مدذبوفاوأريقفرلبلاىبينالأهلبهَألحربمنموففها*

ا-701...ام026هـ/9،65عام

خانونوكوكجلِن،آفاكلمياث!:أخرياتنساءدور-

-113ا080م(41هـ/8)الدًرن

:هو!وخاننرجةدلردوفوزخاذلن-

والخارجيةالداخلبةالسياسهَتوجيهفىالكببرنأثبرها*

-654)هولاكوخانحكمأثداءفار!مغوللإبلخانية

ا-13117ا.َام(-1256265هـلم663

xالصليبى-المغولىالثحالفاقامةفىالكبيردورها

هـ/656عام)مدذ.الأدنىالشرقفىالمسلمينضد

ا-017127ام(258

ساتى:المسلملِنفارسمغولسلاطلِنزوجاتدور-

هـ8ا!ن)خاكنودلشافى،خاتونولغداد،بلِك

-0721133(م41

-182-
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ألموضوعالصفحة
13ص134ص:العسكرىالمجالفىالمغوليةالمرأةدور2-ص

أوالاسهامالمغوليةللمرأةالحضارىالدور3-ص

المغوليةللمرأةوالعمرانىوالثقافىالعلمى

)138-46:بيكى(سرقويتى)دور

-154ا046الاجثماهىالمجالفىالمغوليلأالمرأةدور-4

الزوجاتثعددوظاهرة،الزواجوتقاليدعادات5--

61-ااصه.للغولهند

المجتمع!فىوحليهاالمغوليةالمرأةلباس:ئاللى

ا-.6217:للنولى

ا-.؟ا071الدواسةومراجعمصادريأسماءل!ت-

081Aالفهرطا- 3 I(

+183-
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